Tynset Idrettsforening
Fotballgruppa
inviterer til

VELKOMMEN til TYNSET
Med dette inviteres spillere, trenere, ledere og fotballforeldre til;
Aktiv Cup Tynset 2018 16.-18. mars
Vi ser på dette som en fin oppstart før ny sesong, der vi kan tilby en turnering med 9’er fotball i
den nybygde Nytrømohallen. Hallen ble bygget i 2015 og inneholder en kunstgrasbane med
størrelse 39*58m. Rett i nærheten ligger klubbhuset som vil bli brukt som sekretariat. I kjelleren i
klubbhuset er det garderober som kan benyttes til skifting. Garderober for dusjing finnes også på
Nytrømoen i et nytt garderobeanlegg. Alle fasiliteter i sentrum ligger innenfor en avstand på maks
1,5 km fra Nytrømohallen. Se vedlagt kart nederst i invitasjonen.
Vi ønsker velkommen til ei spennende fotballhelg på Tynset.

www.tynsetidrett.no/aktivcup

Klasseinndeling
G16
G14

Gutter født 2002 og 2003
Gutter født 2004 og 2005

J17
J14

Jenter født 2001, 2002, 2003
Jenter født 2004 og 2005

I alle fire klasser er det i utgangspunktet plass til maksimalt 8 lag. Dersom en klasse har mindre
påmeldinger enn maksimalt antall kan det hende at en annen klasse med mange på venteliste blir
utvidet.
I innledende runder deles klassene i to puljer à 4 lag med seriespill. Kamper spilles fredag og
lørdag. Tabell settes opp etter vanlige regler. Sluttspill foregår på søndag. Alle lag får spille
minimum 5 kamper.

Påmeldingsavgift
2 800,- kr pr lag

Påmelding
Påmelding via http://www.tynsetidrett.no/aktivcup
Påmeldingsfrist:

1. mars

Prinsippet om først til mølla gjelder. Vi har plass til 8 lag i hver klasse.
Etter at fristen er ute, sender Aktiv. Cup Tynset beskjed til alle lag som har kommet med og de
som står på venteliste.
Påmeldingsavgift betales når påmelding er bekreftet og senest innen 20. februar.
Lag som trekker seg etter 1. mars får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgift.

Turneringsregler
Banestørrelsen er 39m x 59m. Det er kun én bane i hallen. Det spilles 9’er fotball og kampene
følger NFFs regler i denne spillformen. Merk at banen er noe mindre enn hva NFFs reglement sier,
men vi velger likevel å spille 9-er fotball.
Alle spillere må være medlem av den klubben de spiller for. Ingen spillere kan spille for flere enn
ett lag i samme klasse. Maks antall spillere pr lag i turneringa er 15.
Spilletider er 1 x 18 min.
Ved draktlikhet spiller «bortelag» med vester eller annen farge hvis laget har reservedrakter.

www.tynsetidrett.no/aktivcup

Premiering
Pokal til vinnerlagene og premie til spillere på vinnerlag.

Overnatting og mat
Vår samarbeidspartner Savalen Fjellhotell og Spa tilbyr overnatting i leiligheter, hytter og
hotellrom. Her finnes også skiløyper, alpintbakke og velværebasseng/spaavdeling, i tillegg til en
populær restaurant. Her kan fotballhelgen kombineres med god mat og velvære. Savalen ligger ca
2 mil unna Tynset sentrum.
Ellers er det gode alternativer i Tynset sentrum hos Tynset hotell og Tynset Rom og Camping.
Begge i gangavstand til Nytrømohallen.

Kontaktpunkt
Spørsmål kan rettes til:
Frode Aasegaard, frode@orkide.no eller mob 92217650
Stig Erik Semmingsen, stickan22@gmail.com eller mob 47054555

Kart/veibeskrivelse Nytrømohallen
Se web-adresse: https://kart.gulesider.no/m/p3FlK

www.tynsetidrett.no/aktivcup

