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FUTSAL TURNERING

Orrehallen 26.-27. jan., 2.-3. feb., 9.-10. feb. og 16.-17. feb.

Vi gjentar suksessen fra tidligere år og inviterer på ny til den populære innendørs-turneringen for jente- og 
guttelag i aldersgruppen 13-16 år. 
I Nordsjøcupen deltar følgende klasser: Smågutter 13 år, Smågutter 14 år, Gutter 15, Gutter 16 år, Små-
jenter 13 år, Småjenter 14 år, Jenter 15, Jenter 16 år (Husk det er aldersklassene for 2019-sesongen!).

Kampene spilles lørdag og søndag, og klassene spiller følgende datoer:

26. januar: Småjenter 13 år
27. januar: Smågutter 13 år
2. februar: Småjenter 14 år
3. februar: Smågutter 14 år

Det spilles på oppmerket håndballbane, med håndballmål, og vi bruker futsal ball. Kampene spilles med 4 
utespillere + keeper, og en kan maks ha 10 spillere pr. lag. Kåring av toppscorer i hver klasse

Når det gjelder overårige spillere, så kan en ha med en overårig spiller. Det skal da søkes turnerings- 
ledelsen om dette i forkant, for å få disp. Kommer mer detaljert info om regler mm. før turneringen.
Mer om futsalregler, se eget vedlegg. 

Det er hurtig kampavvikling og finalelagene premieres.

Påmeldingsavgiften er kr. 950,- pr lag. Påmeldingsfristen er 14. desember 2018, 
og forutsetter at påmeldingsavgiften er innbetalt til konto nr. 3290 57 80211.

Nytt av året er at en kan betale med Vipps: Vipps-nummer 107241  
(Merk betalinger med hvilket lag betalingen gjelder. Eks. Orre J14).

Kontaktpersoner i Orre IL: Tor Magne Lode. Mobil 922 24 242

Påmelding sendes til: post@orreil.no

I påmeldingen så må dere få med hvilket lag dere ønsker å melde på,  
evt hvor mange lag og hvilken klasse det meldes på i.
I tillegg så trenger vi navn, e-post og mob. nr. til kontaktperson(ene)  
til laget.

TURNERINGEN ER GODKJENT AV ROGALAND FOTBALLKRETS

HOVEDSPONSOR

9. februar: Jenter 15 år
10. februar: Gutter 15 år
16. februar: Jenter 16 år
17. februar: Gutter 16 år


