
 

INVITASJON TIL 

 

 

                               

Fotballfest i  

Finnmarkshallen 

Alta 12. – 14. april 



 

BUL Fotball ønsker dere velkommen til vår tradisjonsrike  

vår-turnering for aldersbestemte lag 

NORNETT-CUP 2013 

Hvilke lag deltar? 

NORNETT-CUP er godkjent av Finnmark fotballkrets (FFK), og er åpen for alle lag i klassen lillejenter, 
lillegutter, småjenter, smågutter, jenter, gutter, junior damer og junior herrer. 
 
 
Hvor mange lag deltar? 

De siste årene har turneringen hatt over 120 deltakende lag fra Finnmark og Nord-Troms. Vi skal 
gjøre vårt ytterste for at også ditt lag skal få plass, selv om vi hvert år er opp mot øvre grense i 
forhold til hva det er plass til i Finnmarkshallen. 
 
 
Hvordan melder man seg på? 

Påmelding kun i Cupassist: 
http://www.cupassist.com/pamelding/redirect.php?tknavn=nornettcup2013 
 
 Frist for påmelding er mandag 18.03.13. 
 
Vær tidlig ute i år også, så er dere sikker på at deres lag får delta. Erfaringsmessig blir det nødvendig 
å gjøre særskilte tilpasninger for enkelte lag, og da er det til stor hjelp at lagene er påmeldt i god tid!  
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Når starter turneringen? 

NORNETT-CUP’en starter fredag 12. april. Nærmere klokkeslett kommer i kampoppsettet. Vi forsøker 
å gjøre tilpasninger slik at det passer best mulig for ditt lag (jf reisetider med mer). 
 
 
Hvilken bane spilles kampene på? 

Kampene spilles i Finnmarkshallen, på kunstgress. Hallen er delt opp i 3-4 baner. 7’er-fotball spilles 
på ½ bane i klassen for juniorer, samt gutter/jenter. Øvrige lag spiller på baner med ¼ størrelse. 
Banene har følgende navn: A, B, C og D. 
 
Hvor mange spillere på lagene? 

I klassen for juniorer og gutter/jenter spiller lagene med 7 spillere inkludert keeper. Klubbene bør 
ikke melde på flere enn 12 spillere på 7’er-lag. Smågutter, småjenter, lillegutter og lillejenter spiller 
med 5 spillere inkludert keeper. På 5’er-lag bør det ikke meldes på flere enn 10 spillere. 
 
 
Premiering 

Smågutter/småjenter, gutter/jenter samt juniorer premieres med 1., 2. og 3. plass. 
Lillegutter/lillejenter premieres med medalje. 
 
 
Utveksling av spillere mellom lagene 

I NORNETT-CUP’en er det i utgangspunktet ikke lov til å utveksle spillere mellom lagene i klubben. Vi 
vil at alle som deltar skal spille fotball, og av samme grunn må vi til tider gjøre unntak fra regelen for 
å også gi plass til de små klubbene. 
 
 
Turneringsspill/kampoppsett 

Lagene deles inn i puljer og spiller seriesystem i innledende kamper. Det er ikke sluttspill for 
lillejenter og lillegutter, og det blir heller ikke satt opp resultattabell for denne klassen. Sluttspillet for 
de øvrige klassene skjer etter cup-systemet. Alle lagene er garantert 4 kamper. Der ikke annet er 
bestemt, følges NFF’s regler for fotball på små baner. Turneringsreglementet ligger for øvrig på 
www.bul-alta.no/fotball. 
 
 
Spilletid 

Junior herrer/damer: 20 min 
Gutter/jenter:  20 min 
Smågutter/småjenter: 15 min 
Lillegutter/lillejenter: 15 min 
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Lagansvarliges oppgaver 

I en turnering for barn og ungdom må sikkerhet og ansvar tas på alvor. For å oppfylle våre krav til 
sikkerhet og erstatning må alle klubbene oppgi en hovedansvarlig ved påmelding. I tillegg skal lagene 
være representert med en hovedansvarlig (lagleder) for laget. Lag som innkvarteres skal ha minimum 
to voksne som følger laget. 
 
Ankomst 

Når laget ankommer NORNETT-CUP’en 2013 må lagleder henvende seg for registrering, utdeling av 
ledermappe med kampoppsett, informasjon om innkvartering og bespisning, lagregistrering og 
annen generell informasjon. 
 
Hvor skal lagene bo og sove? 

Lagene tilbys overnatting på Alta ungdomsskole, Sandfallet ungdomsskole, Alta videregående skole, 
Komsa skole og Bossekop skole. Ta med sovepose og liggeunderlag. Se eget avsnitt om priser for 
overnatting og måltider. 
Lagledere har ansvar for ro og orden. Før laget forlater skolen ved turneringens slutt, skal lagleder 
overlevere klasserommet ryddet og rengjort. Vakthavende på skolen kontaktes for kontroll og 
kvittering. Erstatning for skade vil bli belastet det laget som har ansvar for sitt rom/avdeling. 
 
 
Hvor kan lagene spise? 

Det serveres frokost, middag og kvelds på kantina ved Alta videregående skole (ligger like ved 
Finnmarkshallen). Lagene som vil benytte seg av dette, oppgir antall med mer ved påmelding. Under 
turneringen er det for øvrig åpen kafè, hvor det kan kjøpes mat og forfriskninger. 
 

 
 

 
  



 
 

 

 

 

 

Avgifter og priser 

Påmeldingsavgift:  kr 1000,- 
Overnatting pr. døgn kr     50,- 
Frokost pr pers.      kr     50,- 
Middag pr pers      kr     75,- 
Kvelds pr pers      kr     50,- 
 
 
Husk å ta med kvittering for betalt 
påmeldingsavgift! 

 

 
 
 
 

 
 
Kontaktinformasjon: 

BUL Fotball  
Thomasbakkveien 22, 9513 Alta 
Kontortid: 09:00-16:00 
Peter De Jong : 994 70441 
E-post: fotball@bul-alta.no 
Bankkonto: 4901.10.97889 
 

Kontaktpersoner utenom kontortid: 
Merete Jørstad  408 40 069 
Ove Kristian Johansen 915 34 859 
Egil Mofoss  957 96 594 

 
 

Velkommen til  

NORNETT-CUP! 
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