Velkommen til IBK Motor Forum Cup
13-14 juni 2015
Vi ønsker å invitere din klubb og ditt lag til vår tradisjonsrike turnering. Kampene spilles
på Årbogen idrettsanlegg, Nedre Eiker.
Vi har gjennom flere år hatt en meget gledelig utvikling – det er mange som vil delta
i cupen vår. Vårt høyeste ønske og sterkeste drivkraft er at du skal være fornøyd,
både sportslig og med den service du opplever rundt cupen.
Vi begrenser antall lag i hver pulje for at alle skal få kunne spille likt antall kamper.
Påmeldingsfristen er etter ”først til mølla” prinsippet – innen 8. Mai 2015

5’er og 7’er fotball
Minijenter 6, 7, 8, 9 og 10 år,
Lillejenter 11 og 12 år,

Minigutter 6, 7, 8, 9 og 10 år
Lillegutter 11 og 12 år

Spilleplan:
Lagene deles inn i puljer à 4-5 lag med spilletid på 1 x 25 min.
De aller minste spiller 1X 20 min.
Ved liten/mangelfull påmelding i årsklasser kan to årsklasser slås sammen.
For øvrig gjelder de begrensninger fotballkretsen har for spilletid i turneringer.
Alle lagene spiller sine kamper i løpet av 3-4 timer.

Baneforhold / Turneringsadresse
Årbogen har 2 gressbaner og 1 kunstgress bane. Alle baner har en høy standard.
Under turneringen vil det være 6 5’er baner og 2 7’er baner.
IF Birkebeineren, Årbogen Idrettsanlegg, 3055 Krokstadelva

Premiering:
Alle spillere premieres.

Påmelding og turneringsavgift:
Turneringsavgiften er i år kr 980,- pr. lag i 5’er og 7’er.
Påmelding sendes til IBKCup@ibk.no (Oppgi: Klubb, navn på lag, årsklasse,
kontaktperson med navn, mail og tlf samt lagleder/trener.)
Påmeldingsfrist: 8. Mai 2015,
NB! Husk innbetaling for endelig påmelding! Kontonummer: 2200 62 39114
Ved påmelding innen 24. april er påmeldingsavgiften Kr 850,- pr lag.

Eventuelle spørsmål om cupen kan rettes til:
Cup ansvarlig: Tove Aasen
Mobil: 41 48 97 45
E-post: tove.aasen@gjensidige.no

Velkommen til en fantastisk sportshelg i Krokstadelva

