
Overna�ng 

Det vil være mulighet for camping med vogn/telt  i umiddelbar nærhet �l 

fotballanlegget. For informasjon og  forhåndsbes�lling av campingplass kontakte oss 

på epost: peip@online.no (tlf : 90 13 63 13) 

 

Bespisning 

Det vil være åpen kiosk ved hovedtribunen samt mellom banene når det arrangeres 

kamper. 

Lørdag og blir det salg av grillmat. 

 

 

Informasjon 

Legges ut fortløpende på www.siffotb.no (se egen link på siden). 

For mer informasjon, kontakt Per Inge Pedersen, epost: peip@online.no 

Tlf: 90136313 

 

Lag som kommer fredag kan fri/ trene på Idre/sheia fredag kveld 

 

VELKOMMEN TIL FOTBALLHELG PÅ IDRETTSHEIA! 

 

inviterer �l  

COOP IDRETTSHEIA-CUP 

Lørdag  05. september 2015 
Utendørs fotballturnering i 5’er og 7’er 

for gu/er og jenter i alderen 6-16 år. 

 



Salangen IF-Fotball ønsker velkommen �l  

COOP IDRETTSHEIA-CUP 2015, turneringa  

der Idre/sheia som fotballanlegg blir ta/ i bruk i sin helhet. 

 

TIDSRAMME FOR AVVIKLING AV KAMPER:  

LØRDAG: kl 09.00—19.00 

Kampene spilles på naturgress og kunstgress. 

 

KLASSEINNDELING 

Klasse      Spille�d   

  

MG 6-8 år (5’er)     2 x 12 min  

MJ 6-8 år (5’er)     2 x 12 min 

MG 9-10 år (5’er)     2 x 12 min 

MJ 9-10 år (5’er)     2 x 12 min 

LG  (7’er)     2 x 15 min 

LJ  (7’er)     2 x 15 min 

SMG  (7’er)     2 x 15 min 

SMJ  (7’er)     2 x 15 min 

GU  (7’er)     2 x 15 min 

JE   (7’er)     2 x 15 min 

 

Premiering av alle spillere i klassene �l og med LG og LJ. 

Premiering av de 3 beste lagene i  hver klasse SMG, SMJ, GU og JE. 

 

PÅMELDING 

Gjøres på e-post �l Odd Lomås på  epost oddlomaa@online.no , eller tlf 95932639. Innen 

27.08.2015. 

HUSK: Navn på lag, årsklasse, kontaktperson med telefonnummer. Og alder på spillerne 

PRIS: 700 kr for 5’er lag 900 kr for 7’er lag 

PåmeldingsavgiH betales �l kontonr.: 4803 049 0242. Påmeldingen er ikke godkjent før 

påmeldingsavgiHen er betalt innen 27.08.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


