
 

Lørdag 13 mai arrangerer Hilstad IL 
Hilstad Cup 2017 
 

Turneringen gjennomføres på Hilstad stadion, og det vil 
være kamper både på grus og kunstgress. 

 
Kampene for de yngste spilles fra klokken 09.00 – 12.30 

Kampene for G 12 spilles fra 12.30 og utover. 
Dette er ca tider og vil bli påvirket av antall lag som 

kommer. 
Meld på laget ditt så tidlig som mulig. 

 
Vi vil også ha salg av diverse kioskvarer samt middag. 

 
Vi oppfordrer så mange som mulig til å ta turen, og støtte 

spillerne sine, samt å lage en fin ramme rundt et fint 
arrangement. 

 

Velkommen til Hilstad Cup 2017 



Klasseinndeling Hilstad Cup 
 

G / J - 06   (Født 2011) 3`er bane 
G / J - 07  (Født 2010) 3`er bane 
G / J - 08  (Født 2009) 5`er bane 
G / J - 09  (Født 2008) 5`er bane 
G / J - 10  (Født 2007) 5`er bane 

Kamptid : 1 x 12 min 
G 12   (Født 2005) 7`er bane 

Kamptid : 2 x 12 min 
 
Påmeldingsfrist: Innen Onsdag 10 Mai 
 
Påmelding sendes til e-post:  toakseth@hotmail.com 
 

 
Påmeldingsavgift: 
 
3`er lag  500,- 
5`er lag  750,- 
7`er lag  750,- 

 
Påmeldingsavgift innbetales til kontonummer: 4531 49 00263 

 

mailto:toakseth@hotmail.com


LAG______________________________________  

 

SPILLERE.  

 

1.___________________________________________ 

 

2.___________________________________________ 

  

3.___________________________________________ 

  

4.___________________________________________ 

  

5.___________________________________________ 

 

6.___________________________________________ 

  

7.___________________________________________ 

  

8.___________________________________________ 

  

9.___________________________________________ 

  

10.__________________________________________ 

  

11.__________________________________________ 

  

12.__________________________________________ 

 

 LAGLEDER:____________________________________ 
 
 



Regler Hilstad Cup 

 

1.      Spilletiden er 1*12 min i de yngste klassene, 2*12 min i den eldste 

 klassen 

 

Det anbefales 2 innbyttere som kan byttes til enhver tid (3`er fotball) 

 

Det anbefales 2-4 innbyttere som kan byttes inn til enhver tid. 4-5 spillere 

+ keeper på 5’er banen.  

 

Tillatt med 6 utespillere + keeper på banen samtidig (7’er banen)  

              

 

Ledere må til enhver tid følge med at laget kommer tidsnok til kamper. 

Dersom lagene ikke er klare vil spilletiden bli kortet ned. 

 

2.    Det er påbudt med leggbeskyttere.  

 

3.    Ved draktlikhet er det det lag som først er nevnt i programmet som skifter          

drakter/bruker vester.  

 

4.  Avspark. Det laget som er nevnt først i programmet tar avspark. Ballen 

kan IKKE skytes direkte i mål fra avspark. Motspillere må være minimum 

3 meter unna.  

 

5. Utspark fra keeper som skytes direkte i mål, uten at ballen har vært innom 

en annen spiller, telles ikke som mål.  

 

6.  Dispensasjoner for overårige spillere gis i henhold til kretsens regelverk. 

 

7.  Husk at dette er barnefotball, det oppfordres til å la alle spillere spille like 

mye.  

 

8.  Fint om laglisten fylles ut på forhånd, dette sparer dere, og oss for arbeid, 

på turneringsdagen.  

 

9.  Påmeldingsfrist = betalingsfrist og overholdes. Lagene blir registrert 
etter hvert som betaling mottas og blir prioritert i denne rekkefølge.  
 
Lag som trekker seg etter påmelding får ikke refundert innbetalt 
påmeldingsavgift. 

 



Hovedsponsorer: 
 

 

 
Nevernes Havn 
 

 
 
 

 


