
 

Hei Futsal Cup 2018 

Heistadhallen, 17-18 februar 
IL HEI har for første gang på mange år gleden av å innby 

til fotballcup, innendørs i Heistadhallen, for 

aldersgruppene 9-14 år, både jenter og gutter. 

TURNERINGSPLAN 

Hei Futsal Cup G/J 09-G/J12 3 kamper pr lag spilles enten Lørdag eller Søndag 

Hei Futsal Cup G/J 13-G/J14 Lørdag gruppespill og Søndag A-sluttspill 

Kampene spilles på håndballbaner, alle spillere må derfor spille med innendørssko med lys såle! 

Fotballstøvler og kunstgressko er forbudt. (maks 2 lag pr årsklasse pr klubb) 

Det spilles 5-er fotball i alle klasser. Hver kamp er beregnet til 18 min. Turneringen for 13- og 14 år 

spilles med innledende serie og sluttspill. 

Arrangøren vil stå fritt til å slå sammen aldersklasser hvor det anses hensiktsmessig.  

Lagene vil bli informert om dette på forhånd, med evt. mulighet for å trekke laget fra cupen. 

For øvrig gjelder NFFs cup-regler for innendørs fotball. Det vil ikke bli tillatt med noen overårige, da 

må disse ha vært søkt om via krets og vært en del av laget gjennom hele sesongen. Andre 

opplysninger angående Cup reglementet vil bli sendt ut sammen med kampoppsett osv. 

PREMIERING 
Alle spillerne i aldersklassene under 13 år får premie. 
For klassene 13-14 år blir de beste lagene premiert. 

PÅMELDING OG BETALING 
Påmeldings- og betalingsfrist er 09. februar 2018 og påmeldingen er ikke gyldig før 

påmeldingsgebyret på kr. 1000,- pr. lag er betalt. 

Konto nr. 2670.37.97929, (faktura genereres av ved påmelding og blir sendt på e-post) 

Husk å merke innbetaling med faktura nr. 

Påmelding https://www.profixio.com/reg/hei-futsal-cup-2018 

Pga kapasitet vil prinsippet «førstemann til mølla» gjelde ved stor pågang. Dersom aktuelle klasse er 

full vil det være mulig å stå på venteliste. 

Ved spørsmål ang påmelding, kontakt Truls Aakre-Thunold (Tlf 90248160) 

https://www.profixio.com/reg/hei-futsal-cup-2018


GENERELT 

Program med kampoppsett, kampregler og annen informasjon vil, når cupen nærmer seg, bli lagt ut 

på Hei sin hjemmeside: www.hei-il.no, og sendt til de påmeldte lags kontaktperson(er) senest Tirsdag 

13 februar 2018. 

Andre spørsmål vedrørende turneringen kan rettes til:  

Karine Brandhaug-Fjellstad 99 50 39 40 il.hei.cup@gmail.com (Leder Cup komite) 

Truls Aakre-Thunold 90248160 il.hei.cup@gmail.com (ansvarlig påmelding og kamp oppsett) 

  

Vi ønsker alle klubber og spillere velkommen til Vintercup på HEI, og vil gjøre vårt ytterste for at 

dette blir en hyggelig åpning av sesongen 2018. 
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