
VIND IL INVITERER TIL

20.–21. august 2016
GJØVIK CUP

VELKOMMEN!
Vi har gleden av å invitere deres jente- og guttelag i 

alderen 6-10 år til årets Gjøvik Cup på Vind. Gjøvik Cup har 

en historie som strekker seg langt bak i tid, men det var først 

i 2015 at cupen for første gang ble arrangert under navnet 

Gjøvik Cup.  Vind idrettsplass ligger 10 minutter sør for 

Gjøvik sentrum i bydelen Sørbyen. Gjøvik Cup arrangeres 

alltid tredje helgen i august, i år 20.-21. august.

Gjøvik Cup tilbyr spill på flotte gressbaner, så vel som en myk 

og fin kunstgressbane. Alt på ett område, sammen med et 

stort salgstelt, kiosker, fun games, garderober, parkering og 

et flott klubbhus. 

For 6 år spilles det 3’er fotball med banestørrelse 

på 10 x 15 m. For 7-10 år spilles det 5’er fotball med  

banestørrelse på 20 x 30 m. 

  

Hvert lag vil få et minimum på hele seks kamper, tre kamper 

lørdag og tre kamper søndag. Pokal for vel gjennomført 

deltakelse vil selvfølgelig bli gitt, sammen med et godt cup-

minne og mye moro. 

Gjøvik Cup har tradisjonelt sett mange deltakende lag fra 

regionen Indre Østland. I fjor deltok 130 lag, hvor det var fullt 

i flere klasser. Vi har i år økt banekapasiteten, og vil kunne ta 

imot enda flere lag. Her vil dere treffe mange nye fotball-

venner, i tillegg skal vi som vanlig jobbe hardt for at dere får 

en hyggelig opplevelse under årets Gjøvik Cup. 

Vind IL ønsker dere velkommen!

ALEXANDER JANSEN

Turneringsleder

Flotte omgivelser Alt på ett sted

Gressbaner

Fungames

Gode parkeringsmuligheter

• •

•



SPILLEDAGER
Kampene spilles lørdag 20. og søndag 21. august 2016 med 

start kl 09.00 og slutt kl 18.00 begge dager. Vi ser gjerne at 

tilreisende lag kommer fredag ettermiddag.

PREMIERING
Alle spillere får egen Gjøvik Cup 2016 pokal. Det vil også bli 

mulighet for lagbilde. 

BETALING AV PÅMELDINGSAVGIFT
Påmeldingsavgift er:

3’er lag: Kr 500.- 

5’er lag: Kr 750.- 

Hvert 5. lag fra samme klubb er gratis. 

VIKTIGE DATOER
15.06.16: Frist for påmelding. 

01.08.16:  Kampoppsett og annen info legges ut på nettsiden: 

http://kxweb.no/portal/public/tournament/main.do?id=1463

20.08.16: Cupstart kl 09.00

21.08.16: Cupslutt kl 19.00

HENVENDELSER
Spørsmål vedrørende Gjøvik Cup 2016 kan rettes til:

Alexander Jansen • Mobil: 932 86 084

e-post: alexander@vindil.no

DOMMERE
Vi ønsker at dommerne skal trives på banen like mye som 

spillerne. Derfor legger vi stor vekt på at det skal tilretteleg-

ges også for dommerne under turneringen. Vind IL ble tildelt 

pris for årets dommerklubb av IØFK i 2015 og vi har flinke 

dommere som tar ansvar under Gjøvik Cup 2016. 

Quality Hotel Strand Gjøvik 

www.strandgjovik.no • q.strand@choice.no • 61 13 20 00 

Gjøvik Vandrerhjem – Hovdetun

www.hovdetun.no • post@hovdetun.no • 61 17 10 11

Badeland Gjestegård

http://www.badeland-gjestegaard.no/

post@badeland-gjestegaard.no • 61 19 00 00

OVERNATTING
Vind IL er heldig som har gode samarbeidspartnere når det 

kommer til overnatting. Vi henviser alle deltakende lag som 

ønsker å benytte seg av overnatting til å ta kontakt med 

disse: 

KLASSEINNDELING
Gutter 6 år født e. 01.01.10 (3’er) 2 x 10 min

Gutter 7 år født e. 01.01.09 (5’er) 2 x 15 min

Gutter 8 år født e. 01.01.08 (5’er) 2 x 15 min

Gutter 9 år født e. 01.01.07 (5’er) 2 x 15 min

Gutter 10 år født e. 01.01.06 (5’er) 2 x 15 min

Jenter 6 år født e. 01.01.10 (3’er) 2 x 10 min

Jenter 7 år født e. 01.01.09 (5’er) 2 x 15 min

Jenter 8 år født e. 01.01.08 (5’er) 2 x 15 min

Jenter 9 år født e. 01.01.07 (5’er) 2 x 15 min

Jenter 10 år født e. 01.01.06 (5’er) 2 x 15 min

PÅMELDING
Påmelding gjøres via Profixio ved å klikke på følgende link: 

http://www.profixio.com/reg/gjovikcup2016

DETTE SIER NOEN TIDLIGERE DELTAKERE:

«SVÆRT VELSMURT» «KJEMPEARRANGEMENT» «POSITIVE FOLK»

«KOMPAKT CUP OG GODT ORGANISERT»

«BESTE CUPEN I OPPLAND»

«SVÆRT GODE DOMMERE»


