
                                         

 

 

 

Me har gleda av nok ein gang å invitera til Bendit Cup 

på Nysæter Idrettsplass  

 

 

  J/G 2000-2001   J/G 2002-2005 

  7’er fotball    5’er fotball 

  Lørdag 21.april 2012   Søndag 22.april 2012  

 

Solid Fotball ønskjer velkommen til årets Bendit Cup på Nysæter Idrettsplass.  

Sekretariatet er i Solidhuset, vennligst henved Dere der ved ankomst. I 

Solidhuset er det og kiosk med salg av kaffe, kaker, frukt og grillmat. 

 

KLASSEINNDELINGAR 

J/G 2000 7’er fotball lørdag  (NB!! Begrensa antall lag på lørdagen) 

J/G 2001 7’er fotball lørdag  (NB!! Begrensa antall lag på lørdagen) 

J/G 2002 5’er fotball søndag 

J/G 2003 5’er fotball søndag 

J/G 2004 5’er fotball søndag 

J/G 2005 5’er fotball søndag 

 

SPELESYSTEM 

Kampoppsettet vert satt opp slik at kvart lag spelar sine kampar i puljer om 

formiddag eller ettermiddag. Så langt dette lar seg gjøre. Laga spelar minst 3 

kampar i løpet av turneringa. Speletid er 2x12 min. Det spelast etter Hordaland 

Fotballkrets cupreglement for 5’er/7’er fotball, noko som betyr at det ikkje er 

sluttspel og tabellføring. 

 

PREMIERING 

Alle spelara blir likt premiert med utstyr fra Bendit/Bama. 

 

PÅMELDINGSAVGIFT 

Påmeldingsavgift pr lag er kr 500,-   

Påmeldingsavgifta betales til konto 3520 56 74827.  

(Husk å merka betalinga med lagets navn og årstall) 

 



PÅMELDINGSFRIST 

Påmelding innan måndag 9.april 2012. Skjer ved å gå inn på www.ilsolid.no. 

Ved stor påmelding vil dei laga som melder seg på først og har betalt 

påmeldingsavgifta, blir prioritert.  

 

KAMPOPPSETT 

Kampoppsettet sendes til kontaktpersonen til laget seinast ei veke før turneringa.  

Ved endringer i oppsettet så vil laga kontaktast direkte. Kampoppsett vert og 

lagt inn lagsmappene som Dere får ved ankomst 

 

DIVERSE INFORMASJON 

Det blir diverse aktiviteter mellom kampane:  

 

 Blinkskyting  

 Lasertelt 

 Impulssamling for trenere. 

o Laurdag kl 11.00 og kl 13.00 kjem Hordaland fotballkrets sin ny 

ansatte spelarutviklar Magnus Johansson og held ein times 

innlegg med tema: ”Mestringsorientert  eller resultatorientert – 

kven vinn?”    

 

Solid fotball er med i Telenor sin miljødugnad ”Mobilretur”. Det blir derfor 

mulighet til å levere inn brukte mobiltelefoner under årets Bendit Cup. Informer 

spelarar/foreldre/besteforeldre og ta brukte mobiltelefoner med så vil det stå 

returboksar klar i sekreteriatet.  

 

Ved spørsmål om turneringa/påmelding, ta kontakt med: Trond Arnevik 

46623899 eller Leif Ottar Heimro 45411918. 

 

                   

http://www.ilsolid.no/
http://www.fotball.no/

