
     

 
Registrering 
Alle lag må registrere seg før første kamp. 
Registreringen skjer i Bodø/Glimt sine lokaler i 3. etg. 
på Aspmyra Stadion fra kl. 15:00 på fredag 21. april.  
Lag i sluttspillklasser (G13-G16) må levere lagslister 
innen kampstart første kamp. De kan enten leveres i 
Cupassist eller ved oppmøte på Aspmyra. Listene skal 
inneholde navn og fødselsår. Minigutt- og 
lilleguttlagene trenger ikke levere lagslister, men får 
ved innregistrering velkomstgave og utdelt diplomer 
som lagleder selv fyller ut og tar til premieutdeling 
etter siste kamp.  
 
Påmeldingsavgift 
Må være betalt innen turneringen starter. Er betaling 
gjort siste uken ta med dokumentasjon. Lag som ikke 
kan dokumentere at de har betalt vil bli innkrevd 
betaling ved innsjekk.  
 
G6-G7 
3’er kamper med vanlig puljespill uten sluttspill og 
spilletid 1 x 12 minutter. Kampene dømmes av 
hjemmelaget (husk fløyte!).  
 
G8-G9 
5’er kamper med vanlig puljespill uten sluttspill og 
spilletid 1 x 25 minutter. Kampene dømmes av 
hjemmelaget (husk fløyte!). OBS! Tilbakespill til 
keeper er ikke tillatt. Pressfri sone gjelder fortsatt. 
 
G10-G11 
Kampene avvikles på 7’er banene med spilletid 1x25 
min. Kampene dømmes av tildelt dommer.  
OBS! Tilbakespill til keeper er ikke tillatt. Pressfri sone 
gjelder fortsatt. 
 
G12 
Kampene avvikles på 9’er banene med spilletid 2x20 
min. med puljespill der siste kamp er utjevningskamp 
mot lag med samme plassering i annen pulje. 
Kampene dømmes av tildelt dommer.  
OBS! Tilbakespill til keeper er ikke tillatt. 
 
G13-G16 
G13 kampene avvikles på 9’er bane, G14-G16 avvikles 
på 11’er bane.  med spilletid 2x20 min. Spilletiden i 
sluttspillet er 2x25 minutter. Ved uavgjort resultat i  
 

 
 
sluttspillet er det direkte straffespark konkurranse 
med 3 straffer til hvert lag.  
 
Reglement 
Turneringen avvikles i henhold til NFF og NFKs regler 
for utendørsfotball. OBS! Regel om 5 min utvisning 
ved gult kort praktiseres ikke.  
 
Premieutdeling 
Alle mini- og lilleguttlag møter for medaljeutdeling 
etter siste kamp, enten ved salgsteltet på Bankgata 
eller ved inngangen til Aspmyra Stadion (mot 
kunstgresset). Lagene tar med ferdigutfylte diplomer. 
For smågutte- og gutteklassen vil det være 
premieutdeling på banene rett etter finalene i hver 
klasse. Også pokal til tapende semifinalist.  
 
Turneringsledelsen og hovedsekretariatet 
Hovedsekretariatet er på Aspmyra 3.etg. Har du 
spørsmål kan følgende kontaktes:  
 
Ansvarlig Aspmyra: Ørjan Berg      91591007 
Ansvarlig Bankgata: Berit Wilhelmsen      91843575 
Dommeransvarlig: Geir Jeremiassen      91109631 
Dugnad/kafe:  Cecilie Andersen      47067739 
Resultatservice:  Beathe Falch      48151560 

 
Resultatservice holder til på Aspmyra Stadion i 3. etg. 
Cupassist vil oppdateres fortløpende gjennom helgen.  
I Ramirent-vognen på Bankgata vil det også være 
arrangementsansvarlige tilgjengelig for spørsmål. Se 
etter folk i gule vester! 
 
Åpen kafe på Aspmyra Stadion og Bankgata-hallen 
og salgsboder ved alle banene 
Aspmyra stadion er åpen hele helgen med kafe i 
kantina i 3 etg. 
 
Dusjfasiliteter og sanitetsforhold 
For kampene på Aspmyra kunstgress er det 
garderober og dusjer på Aspmyra stadion i Diadora 
tribunen (inngang mot Aspmyra kunstgress). For 
kampene på Aspmyra Stadion er det tilgang på 
garderober og dusjer i Sparebank 1 Nord Norge 
tribunen (inngang mot Hålogalandsgata). På Bankgata 
er det i Bankgata-hallen tilgang til toaletter som også 
kan benyttes dersom man har behov for klesskift.

   


