
 

7 – 10 år spiller 5-er fotball  

med spilletid på 25 min. pr kamp. 

11 – 13 år spiller 7-er fotball  

med spilletid på 25 min. pr kamp. 

Alle kamper spilles over 1 dag. 

Alle lag vil spille minst 3 kamper. 

Premier til alle. 

 

  Her blir det gøy og gode sportslige forhold! 

 Velkommen til MELHUS CUP 2016! 

Påmeldingsavgift: 

  7-10 år kr. 1.000 pr. lag 
11-13 år kr. 1.200 pr. lag 

Påmelding og informasjon: 

www.melhusfotball.no 

Påmeldingsfrist: 

1. juli 

E-post: 

cup@melhusfotball.no 

Cupansvarlig:  

Klas Hollakleiv, 957 32 025 

Melhus Fotball inviterer til 

MELHUS CUP 2016 

for jenter og gutter 7-13 år 

 19. - 21. august 

 

http://www.melhusfotball.no/
mailto:cup@melhusfotball.no


          
 

 

 

Cupfakta - MELHUS CUP 2016 
 

Kampreglement 

Turneringen spilles etter NFFs lover og kampregler.  
 

Spilletid 

11 – 13 år spiller 7’er fotball.  
  7 – 10 år spiller 5’er fotball.  
 
Alle spiller kamper på 25 minutter.  
 

Spillesystem 
I henhold til NFFs reglement arrangeres det ikke 
sluttspill for årsklassene 7-12 år. 
 
Det er ikke sluttspill for klasse 13 år. 
 
Alle lag får minimum 3 kamper – selvfølgelig på 
en og samme dag. 
 

Klasseinndeling 
 

5-er fotball: 
 

Minigutter og Minijenter    7 år født 2009 
Minigutter og Minijenter    8 år født 2008 
Minigutter og Minijenter    9 år født 2007 
Minigutter og Minijenter  10 år født 2006 
 
7-er fotball: 
 

Lillegutter og Lillejenter    11 år født 2005 
Lillejenter og Lillegutter    12 år født 2004  
Småjenter og Smågutter  13 år født 2003  
 

Premiering 
Alle deltakere får premie. 
 

Påmeldingsavgift 

Minijenter og Minigutter  kr. 1.000,- pr. lag 
Lillejenter og Lillegutter  kr. 1.200,- pr. lag 
Småjenter og Smågutter kr. 1.200,- pr. lag 
 
Bekreftelse og faktura vil bli tilsendt på e-post ved 
påmelding. 
 

 
 

Påmelding 

Online påmelding på www.melhusfotball.no 
 

Påmeldingsfrist er 1. juli.  
 
 

Fakta om Melhus Cup 2015: 
 

-  194 lag fra 49 klubber fordelt geografisk fra Steinkjer i 

    nord, til Åndalsnes i sør og til Kristiansund i vest. 

-  Alle lag med 3 kamper ferdig innen 3 ½ time. 

-  Kamper på lørdag og søndag fra kl. 10 – 19. 

-  Over 1600 gutter og jenter deltok. 

-  Kampoppsett klart i god tid før cupen (2-3 uker). 
 

 

Tilbakemeldinger fra deltakende lag i 2015: 
 

- "Vil takk for en veldig fin cup. Arrangementet er prikkfritt, 
med et tidsskjema som holdes til punkt og prikke. Det er 
også passe opphold mellom kampene, slik at det totalt ikke 
går for lang tid før en er ferdig. Bra tilbud i kioskene, og at 
dere tilbyr andre ting enn bare pølse, godteri og kaker." 
 

- "Vi STORKOSTE oss hos dere på søndag. Vi har vært på 
mange cuper men denne utmerket seg. Topp gjennom-
føring fra parkeringsvakter som geleidet oss fra brua (viktig 
da det ikke er alle som ferdes i området til daglig :o)) 
kampoppsett, kiosk, baner, effektivitet rundt kampstart og 
slutt, pokal og ikke minst været!" 
 

- "Var med som tilskuer på lørdag og som trener på 
søndag, og tilbakemeldingene fra foresatte var konsekvent 
positive og for meg som trener vil jeg si meg særdeles godt 
fornøyd med alt." 
 

- "Helgas cup var en helt super opplevelse! Det som toppet 
det hele for barna var premieutdelinga!! Alle ble presentert 
og fikk pokal!! Var en stund redd for at noen skulle svime 
av i ren glede! Foreldrene var også veldig imponert over 
cupen. Vi kommer tilbake neste år!" 
 

- "Takk for et kjempefint arrangement! Vi kommer tilbake 
neste år også." 
 

- "Takk for en flott dag i Gruva! Cupen virket vel planlagt 
og gjennomført. Med knallvær ble det en bra dag for både 
spillere og foresatte. Vil spesielt fremheve kvaliteten på 
dommerne, de som dømte våre kamper var i allefall godt 
kvalifisert." 
 

Vi ønsker alle fotballvenner hjertelig velkommen 
til en flott fotballopplevelse under gode sportslige 
forhold i Gruva stadion! 
 

 

Melhus Cup fremmer Fair Play 

med unge dommere og gode trenere 

     Premieseremoni med premier 

     til alle deltakere 

MelhusCup-Burger 

er et must! 

http://www.melhusfotball.no/
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=632410

