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Brandval Cup

Hovedsponsor:

inviterer til fotballcup 
på vårt flotte naturgress 
lørdag 21. mai 2016



FOTBALLCUP - BRANDVAL IL
Brandval idrettslag inviterer til vår tradisjonelle fotballcup 
– lørdag 21. mai 2016! 

Årets cup er nr 11 i rekken, og vi har som vanlig lagt inn bestilling på ekstra 
fint vær og ekstra flotte baneforhold. Dette blir opp til værgudene å levere på. 
Et knirkefritt arrangement med tilhørende flotte premier blir derimot vårt ansvar.

De siste årene har cupen vår vært fulltegnet, så vi sier «førstemann til mølla!

SPILLEPLAN
Alle lag får spille 3 kamper a 2x15 minutter så komprimert som spilleplanen tillater. 
Vi setter vår ære i at dommerstanden vår skal holde høyt klubbdommernivå, med 
tilskudd av toppseriestandard! Kampene spilles på fine naturgressbaner. Alle baner 
ligger samlet på Brandval stadion .

KNØTTER OG MINIKLASSE
Spiller 5’er-fotball. Knøtter er aldersgruppen 7-8 år. Miniklassen er 9-10 år. 
Vi tar gjerne i mot mix-lag! 

LILLEKLASSER
Spiller 7’er-fotball. 11-12 åringer.

PREMIERING
Det er lik premiering i alle klasser, som foregår ved sekretæriatet rett etter at 
lagets siste kamp er spilt. Flotte premier og gavepremier til alle spillere!

FAIR PLAY
Bergene Holm Brandval Cup ønsker å markere at vi støtter opp om Fair Play 
reglementet. Derfor vil vi inngå en Fair Play kontrakt med alle påmeldte lag. 
Kontrakten leveres inn i underskrevet stand til sekretæriatet på cupdagen.

ADKOMST
Brandval stadion ligger 16 km nord for Kongsvinger og drøyt 80 km sør for 
Elverum, langs fv 210 på vestsiden av Glomma. All parkering foregår på stadion,
altså ingen gangavstand. Parkering er selvfølgelig gratis.
 

AKTIVITETER
Det blir fotballrelaterte aktiviteter hele dagen. Teknikkløype og skuddradar, 
begge med gratis deltakelse for alle og egen premiering. Forhandlere av sports- 
og fritidsutstyr er tilstede med varer til knallpriser. I tillegg til vanlige kioskvarer 
blir det varme pølser, påsmurte baguetter, havrevafler og oppskåret frukt 
å få kjøpt. Grillene fyres etter hvert opp og det blir da varm mat å få kjøpt i teltet

DELTAKERAVGIFT
Deltakeravgiften er kr 700,- pr. lag for 5'er-fotball og kr. 800,- for 7'er-fotball 
med ubegrenset antall spillere.

Betaling skjer til:
Brandval IL v/ Jens Erik Olafsbye, 
Solberg Gård, 2219 Brandval, 
på konto nr. 1840.31.12808.

Husk å merke betalingen med lagsnavn og klasse.

PÅMELDING SENEST FREDAG 6. MAI
Påmelding sendes på e-post til arildbjerke@msn.com  
eller ta kontakt på telefon 482 78 277

Ta kontakt hvis dere ikke får rask tilbakemelding om at påmelding er registrert!
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Nordre gjølstad as

vI ØnSKEr allE lyKKE 
TIl UndEr TUrnErInGEn!

Åpningstider:  Mandag - torsdag 8 - 18  •  fredag 8 - 20  •  lørdag 9 - 18
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