
 

Informasjon om KIWI Skrim Cup 2019 
Cupen spilles i Skrim Idrettspark med 3 flotte kunstgressbaner som var nye i 2015.  
3’er kampene spilles inne i Sparebank1-hallen. 
 
Årsklassene 8-11 år avholdes lørdag 31. august 
Årsklassene 7 år og 12 år avholdes søndag 1. september 
 
Oppmøte 
Alle lag må møte i sekretariat for registrering av ankomst og levering av spillerliste, ferdig utfylt.  Oppmøte senest 30 
minutt før første kamp. Sekretariat er plassert på øvre platå, i området ved bommen.  
Adresse for Skrim Idrettspark er Fleischers vei 12, ved Skrimhallen. Se vedlagt kartutsnitt.  

Spillerliste 
Alle lag må fylle inn lagets navn, navn på spillere og trener/lagledelse. Denne listen må leveres ferdig utfylt i 
sekretariatet ved ankomst og registrering. Mal for spillerliste ligger vedlagt.  

Parkering 
Parkering koster 50 kr. Dette kan betales på forhånd med Vipps (Kiwi Skrim Cup - #532300). 
Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute og ha god tid. Parkering organiseres i tilknytning til skoler og nærområdet. Man 
må påregne å gå maksimalt 800 meter.  Vedlagt ligger en skisse som viser alternativene.  

Kampoppsett 
Kampoppsettet og eventuelle oppdateringer vil kun bli lagt ut på: https://kiwiskrimcup.cups.nu/ 
(Endringer kan forekomme frem mot cup-start, så det er viktig å sjekke siden.) 
 
Facebook side 
https://www.facebook.com/skrimcup  
 
Premiering 
Alle spillere vil bli premiert og premieutdeling vil foregå like etter at lagets siste kamp er spilt. 

Dommere 
Dommerne som dømmer kamper i cupen er fra klubbens yngre lag, (13 år og oppover). De er godt skolerte, men det 
kan hende de tar avgjørelser som du er uenig i. Vi ber likevel om at dere (spillere, trenere og foreldre) behandler 
dommerne med respekt og gjerne forteller dem at de har gjort en god innsats. 

Kiosk/Bevertning 
Det blir etablert kioskutsalg på flere steder, med mulighet for varm mat i teltet ved Skrimhallen. 
Vi anbefaler at man bruker VIPPS (Kiwi Skrim Cup - #532300).  
KIWI vil være representert og det vil deles ut frukt og smaksprøver.  
 
Fasiliteter 
Toaletter er lokalisert i Skrimhallen i garderobene og egne toaletter på utsiden. Det er vannpost ved anlegget for å 
fylle flasker underveis.  

Dersom noen vil etablere seg med telt så er det bare å ta kontakt i sekretariatet for anvisning av sted for å sette opp.  

Turneringsregler 
Se vedlagte turneringsregler 

https://kiwiskrimcup.cups.nu/
https://www.facebook.com/skrimcup


 

Turneringsregler – KIWI Skrim Cup: 
Turneringen spilles etter NFFs spilleregler i barnefotballen: 
Barnefotball (6-11 år) 
Barnefotball (12 år - 9er fotball) 
 
Følgende spillformer gjelder 
G/J 7 år:  3’er fotball - (søndag) 
G/J 8-9 år:  5’er fotball - (lørdag) 
G/J 10-11 år:  7’er fotball - (lørdag 
G/J 12 år:  9’er fotball - (søndag) 
 
Kamplengde 
3’er fotball:  2x10 min med 1 min pause 
5’er fotball:  2x12 min med 1 min pause 
7’er fotball:  2x17 min med 1 min pause 
9’er fotball:  2x20 min med 1 min pause 

Alle kamper startes og stoppes sentralt. 
 
Rammer rundt kampene/Fair Play 
Det foretas Fair Play-hilsen både før kampstart og etter kampslutt. 
Vi ber alle lag være til stede på banen de skal spille på straks etter Fair Play-hilsen fra foregående 
kamp er gjennomført. 
Laget som står oppført som bortelag bruker vester ved draktlikhet. Det vil være vester tilgjengelig på 
hver bane. 
Publikum oppfordres til å finne sin plass på motsatt side av trenere/lagledere/spillere. 
Vis god oppførsel, trenervett og foreldrevett - og gjør dommeren god! 
 
Pressfri sone, ekstra spiller 
3’er: Ingen pressfri sone, ekstra spiller inn ved 4 mål forskjell  
5’er: Egen banehalvdel er pressfri sone, ekstra spiller inn ved 4 mål forskjell 
7’er: Pressfri sone til midt på egen banehalvdel, ekstra spiller inn ved 4 mål forskjell 
Når ballen settes i gang fra målvakt skal motstanderlaget trekke seg bak presslinjen.  
Man kan bevege seg over presslinjen først når motspiller har mottatt ballen fra målvakten. 
 
12-års klassene – 9’er på tvers, søndag: 
• Offside 
• Ikke utvisninger 
• Pressfri sone og ekstra spiller praktiseres ikke 
• Motspillers avstand ved dødball = 9,15 meter 
• Tilbakespills-regel håndheves med lempe 
• Straffespark tas fra 8m 
• Målspark: Ballen skal ligge i ro, hvor som helst innenfor straffesparkfeltet 
 
Moro 
Fotball er gøy! Ekstra artig er det å score mål, og da er det selvsagt lov å feire, både på banen og på 
sidelinja. Det er selvfølgelig lov å klappe for motstanderlagets prestasjoner også. 
 
For eventuelle spørsmål, kontakt sekretariatet, eventuelt: 
Anders Hovde, e-post: cup@ilskrim.no, tlf: 95 88 55 05 

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---barnefotball-12-ar/
mailto:cup@ilskrim.no


Skrim Idrettspark: Fleischers vei 12, 3615 Kongsberg, GPS: 59°37'41.4"N 9°38'59.8"E 

    









SPILLERLISTE KIWI SKRIM CUP 2019 

NR. Spillernavn: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Klubb: Alder: 

Lagets navn: Kjønn: 

Lagleder: Tlf: 

Trener: Tlf: 
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