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Ski, 30.04.19 

Brunstadcup 2019 

I forbindelse med sommerstevnene på Brunstad, vil det også i år arrangeres fotballturnering for gutter 

og jenter. Alle ungdommene spiller sine kamper under Sommercamp 2019, som blir tidenes 

fotballfest! Den tradisjonelle Brunstadcupen under stevne blir derfor kun for barn. 

Følgende aldersgrupper kan delta: 

Aldersgruppe 1: Født i 2006-2008, 7 pr lag 

Aldersgruppe 2: Født i 2009-2010, 5 pr lag 

Aldersgruppe 3: Født i 2011-2012, 5 pr lag 

 

 Er du fra en liten lokalmenighet og ikke får vært med på noen lag, kan du melde deg på via ansvarlig 

på hjemstedet til fotball@xercize.org. 

Vi vil da sette sammen noen lag med disse spillerne. 

  

Turneringen avholdes i forbindelse med sommerstevnene og vil bli gjennomført på Brunstad. 

Datoer 

For 1. stevne vil cupen blir spilt over følgende dager: 

Søndag 14.07 

Tirsdag 16.07 (kun jentelag) 

Torsdag 18.07 (kun guttelag) 

 

For 2. stevne vil cupen blir spilt over følgende dager: 

Fredag 02.08 

Søndag 04.08 (kun jentelag) 

Tirsdag 06.08 (kun guttelag) 
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Påmelding 

Påmelding gjøres på mail til fotball@xercize.org. Det er ønskelig at det sendes en påmelding for hver 

menighet samlet. Fristen for påmelding er 10. juni 2019. 

Deltakeravgift er 1500 pr lag for norske lag, og 1000 pr lag for utenlandske lag. For enkeltspillere som 
melder seg på til mix er prisen 200 kr pr spiller. All fakturering skjer direkte til klubben. 
  
Lag som ikke melder seg på innen tidsfristen, kan ikke garanteres plass i turneringen. Skriv inn navn og 

telefonnummer til trener/kontaktperson for lagene, samt navn og alder på spillerne. 

Alle spillerne som meldes på skal være medlemmer i lokallaget. Foreninger med mange medlemmer, 

kan melde inn flere lag. 

Bekreftet påmelding blir sent innen 15. juni 2019. Ved uteblitt melding, ta kontakt med Daniel 

Ødegård. Det er viktig at trenerne og spillerne er kjent med bestemmelsene for turneringen. 

Dommere: 

Vi er avhengig av mange dommere for å kunne gjennomføre cupen. Det vil bli holdt et dommerkurs før 

turneringen for de som er usikre på reglene. Det er krav om å stille 1 dommer pr 3 lag som meldes på, 

alltid rundet oppover. Så 1 påmeldt lag = 1 dommer, 4 påmeldte lag = 2 dommere. 

Påmelding av dommere gjøres i påmeldingsskjema. Det kan også ettersendes. 

 

Kampoppsett: 

Kampoppsettet vil bli laget etter at endelig påmelding er klart. Oppsettet vil bli lagt ut på 

www.brunstadcup.no og i resepsjonen på Brunstad. 

Det er viktig at alle setter seg godt inn i retningslinjer og regler for fotball i Xercize. 

Vi ønsker alle møtt til en fantastisk turnering! 

Ansvarlig for Brunstadcup 2019:  

Daniel Ødegård 
Epost: danielodegard@hotmail.com 
Telefon: +47 98 63 05 69  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Faggruppen 
Xercize Fotball 
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