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Du er hjarteleg velkomen attende til Eidfjord kommune!

Eidfjord kommune – unik frå fjell til fjord!
 
Ved innfallsporten til Hardangervidda og inst i Hardangerfjorden ligg kraft- og
reiselivskommunen Eidfjord. Me har ca 950 innbyggjarar og er inne i ei positiv 
utvikling med mange spennande prosjekt på gang. Me har fine skule- og barne-
hagebygg og gode økonomiske rammer for drift. I området rundt skulen og barne-
hagen har me idrettshall, eigne lokale for vår gratis kulturskule og fine uteareal. 
Byggjeklare tomter til fornuftige prisar står klare til alle interesserte!

• Eidfjord er inngangsporten til Hardangervidda, som er eit paradis for
friluftsliv med villrein- og småviltjakt, fiske og turtilbod for fot- og
skiturar.
• Bruk sandvolleyballbanen vår i sentrum og ta deg ein trimtur på ein av
dei mange turstiane våre. Etterpå kan du ta ein oppfriskande dukkert i
fjorden, frå fine badeplassar.
• Ta turen innom galleri N.B. med Noregs største samling etter Nils
Bergslien (1853-1928) og samtidskulturen

Får du ikkje tid til å oppleva naturen, attraksjonane og dei andre tilboda
våre under fotballcupen?

Du finn meir informasjon på www.eidfjord.kommune.no eller på
www.visiteidfjord.no
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VELKOMMEN  TIL 
EIDFJORD SMÅBANECUP 2018
22. – 24. JUNI

Eidfjord IL, fotballgruppen ønsker alle spillere, trenere, lagledere, fore-
satte og andre fotballinteresserte velkommen til årets småbaneturnering for 
aldersbestemte lag i Eidfjord. 

Det deltar 180 lag i årets turnering. På 14 baner skal det spilles 366 kamper 
over 3 dager. Turneringen arrangeres for 31 gang. Vi håper å legge forhold-
ene mest mulig til rette, slik at alle vil få en hyggelig og minnerik helg i 
Eidfjord. 

Vi vil takke våre hovedsponsorer; Statkraft som ligger forholdene til rette 
i Simadal og Sparebanken Vest, andre sponsorer og Eidfjord kommune for 
god støtte. 
I tillegg vil vi rette en stor takk til foreldre/foresatte, spillere, medlemmer 
i idrettslaget, Eidfjord Røde Kors, Lions Eidfjord, Lions Ullensvang og 
mange velvillige innbyggere i Eidfjord som stiller opp til dugnad. 

Værgudene kan vi ikke gjøre noe med, men krysser fingrene og håper på 
en solrik helg.

Vi ønsker alle lykke til med fotballkampene som skal utkjempes.

Med sportslig hilsen
Eidfjord IL fotballgruppen 
v/ turneringsledelsen

Telefon: 46 29 51 08
E-post: eidfjord@smaabanecup.no   
Internettside: www.smaabanecup.no
Facebook: eidfjordsmaabanecup 
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TURNERINGSLEDELSE

Turneringsleder
Frode Eriksen 924 40 292 
Dugnadsansvarlig
Grete Næss 990 34 547
Innkjøp og salg av varer
Jostein Hovland 970 07 955
Økonomiansvarlig   - helg
Anett Viveli 924 43 802   
Økonomiansvarlig   - cup
Åshild Djønne 977 67 180
Reklame og sekretariatansvarlig Simadalen
Einar Eriksen 975 13 056
Infrastruktur
Svein Hop 980 32 849     
Kampoppsett  og ansvarlig for påmeldingssystemet
Bjarte Andre Eriksen 988 77 180
Innkvartering
Kari Hovland 913 86 874
Baneansvarlig
Bjarne Holsen 996 13 975
Premieutdeling
Ole-Johnny Odland  978 98 332
Dommeransvarlig
Bjarte Andre Eriksen 988 77 180

Jury Leder: Trond Johannessen, Varegg            
Jury:  Karianne Øyo, Geilo IL, Irmelin Bjerring Hansen, Fana 
Fotball, Jørgen Jæger Stene, Bjarg IL, Elisabeth Opedal, Harding IL        
Vara:  Ida Garnes, Arna-Bjørnar IL, Nils Vetti, Kringlebotn IL
Vara for jury leder: Trygve Førland Pedersen, Kalandseidet IL, Espen-
Andre Woldseth, Hovding TIL
  
Juryen er tatt ut vilkårlig fra de deltakende lagene.
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TURNERINGSREGLEMENT.
Turneringen gjennomføres etter NFF`s regelverk og regler om «Spill på 
små baner» og tilpasset cupen. 
Viser og til mer utfyllende turneringsreglement og spilleregler på hjemmes-
iden www.smaabanecup.no

SPILLEPLAN.
For klassene B5 gutter 8 år, C, gutter 9 år, D5 og D7 gutter 10 år, E gutter 
11 år, F gutter 12 år, M miks 6 år, N jenter 7, O jenter 8 år, P jenter 9 år, Q5 
og Q7 jenter 10 år, R jenter 11 år og S jenter 12 år, er lagene tilfeldig inn-
delt i puljer og satt opp mot hverandre blant de påmeldte lagene. De skal 
spille fire kamper i løpet av turneringen. Det vil ikke bli satt opp rangering 
i disse klassene.

I klasse G gutter 13 år, spilles det enkel serie i 1 pulje og dobbel serie i 1 
pulje. De to beste fra puljene spiller semifinale i A – sluttspillet. De som 
blir nr. 3 og 4 spiller B spill enkel serie.

I klasse H gutter 14 spilles det enkel serie der nr 1 og 2 går til A finale og 3 
og 4 til B finale.

I klasse T jenter 13 år spilles det enkel serie i 1 pulje og dobbel serie i 1 
pulje. De to beste fra puljene spiller semifinale i A – sluttspillet. De som 
blir nr. 3 og 4 spiller B spill enkel serie. 

I klasse U jenter 14 år utgår i år.

Autorisert elektroentreprenør
For oppdrag ring: mob: 48 12 16 03

eller send e-post på: myrvang@online.no
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RANGERING.

(1) Lagene i en pulje rangeres ved en tabell der rekkefølgen bestemmes av 
poengtallet. 

(2) Har to eller flere lag like mange poeng, går det lag foran som har møtt 
til alle kampene.

(3) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at antall oppmøter er tatt i betrak-
tning, går det lag foran som har best målforskjell. Har noen av lagene fått 
registrert 3-0 etter §§ 13-2 (ikke møtt til kamp, se punkt 2) eller § 14-10 
(avgjørelser av protester), skal resultatene mot de motstandere det gjelder 
regnes for 3-0 også for de øvrige lag som står likt. 

(4) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at målforskjellen er tatt i betrak-
tning, går det lag foran som har scoret flest mål. Bestemmelsen i punkt 3,  
annen setning gjelder tilsvarende.

(5) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i be-
traktning, er resultatet av innbyrdes kamper avgjørende.  

(6) Er det fortsatt likt, avgjøres det ved loddtrekning i sekretariatet med en 
lagleder fra hvert av de involverte lagene til stede.

(7) Sluttspill kamper utenom finaler som ender uavgjort avgjøres kampen 
på straffespark. Det skal taes 3 straffer hver om avgjørelsen ikke er avgjort 
før dette, ved forsatt uavgjort taes 1 og 1 straffe til avgjørelse er tatt. Det 
er kun spillere som avsluttet kampen på banen som kan delta i straffespark 
konkuransen.

(8) I finalene blir det ved uavgjort kamp spilt ekstraomganger på 2 x 5 min. 
Det lag som scorer først i ekstraomgangene er vinner og kampen avbrytes 
(golden goal). Dersom ekstraomgangene blir målløse, avgjøres kampen på 
straffespark. Det skal taes 3 straffer hver om avgjørelsen ikke er avgjort 
før dette, ved forsatt uavgjort taes 1 og 1 straffe til avgjørelse er tatt. Det 
er kun spillere som avsluttet kampen på banen som kan delta i straffespark 
konkuransen.
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Sande Hus og Hytter AS, som etter 50 år i hyttemarkedet,
er blant Norges ledende hytteprodusenter og er kjent for

høy kvalitet tuftet på solide byggetradisjoner.
Det benyttes materialer av høy kvalitet i hyttene.

Sandehytter Vest AS bygger ut Blesterflået i Sysendalen, 
selskapet er hjemmehørende i Eidfjord kommune. 

I tillegg til tomtesalg leveres det byggesett 
og salg av nøkkelferdige hytter

i Sysendalen. 

Bruk av lokale handverkere samt tett
oppfølging gjennom hele prosessen fører til at byggeprosjektene

blir vellykka.

For visning ta kontakt på tlf. 911 86 573 • 416 03 415
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SPILLETID.

Klasse M miks 6 år spiller 2 x 8 min uten pause.

Klassene A gutter 7 år, B gutter 8 år, C, gutter 9 år, D5 og D7 gutter 10 år, 
N jenter 7 år, O jenter 8 år, P jenter 9 år, Q5 og Q7 jenter 10 år, spiller 2 x 
10 min. uten pause.

Klassene E gutter 11 år, F gutter 12 år, R jenter 11 år og S jenter 12 år, 
spiller 2 x 12 min. uten pause.  

Innledende kamper i gutter/jenter, klasse G gutter 13 år, H gutter 14 år, 
klasse T jenter 13 år og klasse U jenter 14 år, spiller 2 x 15 min. uten 
pause. I finalene spilles det 2 x 15 min. med 5 min. pause.

På grunn av tett kampprogram ber vi lagene gå på banen straks foregående 
kamp er slutt. Hvis et lag er mer enn 5 min. for sent til oppsatt kamp, taper 
de kampen. Resultatet blir 0 -3 

DRAKTKOLLISJON
Det lag som står først i programmet starter kampen og er ansvarlig for at 
det ikke oppstår draktkollisjon. Markeringsvester kan hentes ved dommer-
bordet i kroken til venstre for sekretariatet i idrettshallen og i sekretariatet i 
Simadalen og må leveres tilbake rett etter bruk.

DISPENSASJON
Er det spillere som har dispensasjon fra kretsen, skal dispensasjons - skje-
maet legges fram for sekretariatet før første kamp. Ellers gjelder de gener-
elle dispensasjonsreglene fra NFF.
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GENERELT

Det blir spilt på 14 baner. Alle banene er naturgressbaner.   
Vi ber om at gressbanene ikke blir brukt utenom kampene.  
Bane A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, og C3 ligger på hovedarenaen ved 
idrettshallen. 

Bane S1, S2, U1, U2 og U3 ligger i Simadalen, ved kraftstasjonen. Dette 
baneområdet ligger ca. 10 min å kjøre fra hovedarenaen. Transport til 
Simadalen må lagene sørge for selv. 
 
I klassene G, H, T og U, gutter/jenter 13 og 14 år, må spillerne ha legiti-
masjon med bilde. Dette hvis det blir protest på at en spiller er for gammel.
 
Lagene blir anvist garderobe i idrettshallen ved oppslag på dørene. Op-
phold kortest mulig. Fotballsko skal tas av på angitt sted og skal ikke tas 
med inn i garderobene.   
Ikke oppbevar ting av verdi eller annet utstyr i garderobene. Vi tar ikke 
ansvar for ting som blir stjålet.  Det som legges i garderobene ligger der 
på eget ansvar. Det er ikke garderober i Simadalen, slik at alle må bruke 
garderobene i idrettshallen. Se etter at lagledere og alle spillerne har med 
seg hjem det de hadde med til Eidfjord. Vi har hvert år flere sekker med 
klær og utstyr som er gjenglemt.

Laglederne må påse at alle spillerne bruker leggbeskyttere.
Dersom noen har glemt leggbeskyttere, kan en kjøpe nye i salgsbua. Der 
får en også kjøpt bl.a. baller, keeperhansker og isposer så langt beholdnin-
gen rekker. 
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PREMIERING.

Alle spillere og lagledere som har bestilt A, B, C og D kort får diplom, 
bilde og et turneringsminne.

Vinnerne og de som kommer på 2. plass i A og B sluttspillet i klasse G, 
gutter 13 år, klasse H, gutter 14 år, klasse T, jenter 13 år og klasse U, jenter 
14 år får lagpokal. Det blir delt ut to lagpokaler som tredjepremier i klasse 
G, H, T og U. Vinnerne i de fire klassene får også tildelt vandrepokal. Det 
trengs tre” napp” i pokalen for å få den til odel og eie. 

Vandrepokalene er gitt av Eidfjord kommune.

Premieringen foregår ved sekretariatet i idrettshallen.
Når laget er klar for premieutdeling, gir lagleder beskjed i sekretariatet. 
Deretter blir spillere, trenere og lagledere som er registrert i påmeld-
ingssystemet, ropt opp en og en og mottar sin premie. 
Vi har premiering både lørdag og søndag fra kl 10.00. Vi oppfordrer sp-
esielt de som har kamper i Simadalen om søndagen, at de tar premieutde-
lingen om lørdagen, så kan de reise rett hjem etter siste kamp.  

-din lokale breiband- og dataleverandør
Okapi AS

støttar Eidfjord Småbanecup
Tlf: 53 66 53 00, post@okapi.no, www.okapi.no
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Tidligere vinnere av vandrepokalen:

JENTER 13 ÅR KLASSE T
2013 Ulvik
2014 Kringlebotn Mink
2015 Kringlebotn Mink 
2016 Bønes 2
2017 Kringlebotn Mink, vant pokalen 
til odel og eie 

GUTTER 13 ÅR KLASSE G
2010 Hovding, vant pokalen til odel 
og eie
2011 Kringlebotn Rev
2012 Rosendal
2013 Kringlebotn United
2014 Kringlebotn Rev
2015 Norheimsund FK 
2016 Harding IL
2017 Hovding

JENTER 14 ÅR KLASSE U
2001 Kalandseid 2, vant pokalen til 
odel og eie
2002 Åsane 1
2003 Kalandseid 1
2004 Eidfjord
2005 Kalandseid
2006 Stanghelle 1
2007 Ulvik
2008 Ulvik
2009 Solnut
2010 BergenNord/Hovding
2011 Fotlandsvåg IL blå
2012 Fotlandsvåg IL blå
2013 Fotlandsvåg hvit
2014 Harding
2015 Bulken
2016 Bergen Nord/Hovding
2017 Kringlebotn Mink

GUTTER 14 ÅR KLASSE H
2013 Kringelbotn, vant pokalen til 
odel og eie
2014 Kringlebotn
2015 Hausvik
2016 Hovding Smurf 2002
2017 Harding

Det leveres ut et minne med inskripsjon til de klubbene som har deltatt 
i Eidfjord Småbanecup 10 ganger og 25 ganger
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Godt vi har 
hverandre

COOP MARKED EIDFJORD
TELEFON: 53 66 51 86

OPNINGSTIDER
FREDAG 09.00 - 20.00
LAURDAG 09.00 - 18.00
SØNDAG 10.00 - 16.00

SÆBØ CAMPING
5784 ØVRE EIDFJORD

TLF 53 66 59 27

Ligger i rolige naturskjønne omgivelser ved Eidfjordvatnet, 300 
meter fra Rv7 og 500 meter fra Norsk Natursenter

13 hytter, 100 oppstillingsplasser, 60 strømuttak, nytt samitæran-
legg av god standard, kiosk, vaskemaskin, tørketrommel, koke-

muligheter, godt utstyrt lekeplass, båtutleie, fiskemuligheter.

Godt utgangspunkt for turer i vill og vakker natur.

Ferske frokostbrød
hver morgen!
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INFORMASJON OM DE ULIKE TILBUD:

Kiosksalg
Det blir kiosksalg ved hovedbanen og i Simadalen hele helgen.

Underholdning lørdag
Mikkel og Mikkeline fra Mikkelparken underholder for alle ved bane C1/
C2 kl 14.00

For de som har kjøpt A, B og C kort, blir underholdning kl. 19.00 – 22.00 i 
idrettshallen. 
Vi starter kvelden med trylle/tullekunstner Ray Speedy.
Så blir det konsert med vinnerene fra MPG junior 2016, Vilde og Anna. 
Så avslutter vi med diskotek 

Spillere som ikke har A, B og C kort og som ønsker å se forestillingen og 
gå på diskotek, kan kjøpe billett i sekretariatet lørdag før kl. 18.00. 
Billett kr. 150,-. Det samme gjelder for eksempel for søsken. 
Det vil ikke bli solgt billetter ved inngangen.
Voksne kommer gratis inn. 

Kino
For de som har kjøpt A og B kort blir det kino lørdag. 
Filmen er Sherlock Gnomes.
Filmen varer i 1.time og 27. minutter. Sensur: 6 år.
 
Lagene vil få opplyst før cupen hvilken kinoforestilling de er satt opp til.
Kinoen ligger i tilknytning til Quality Hotel Vøringsfoss, i sentrum av 
Eidfjord. 

Mer informasjon om underholdning og kino, finner dere på vår nettside 
www.smaabanecup.no/underholdning

Andre tilbud
Vi henviser ellers til de mange flotte tilbudene som finnes i Eidfjord. Det er 
mye en kan gjøre før, mellom og etter kampene. 
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Dalsmoen 5, 5700 Voss
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PARKERING

Det er begrenset parkering ved hovedbanen og i Eidfjord generelt.  Vi ber 
derfor om at det blir parkert nede ved elven forbi bensinstasjonen i sentrum 
av Eidfjord, retning Oslo på venstre side av veien.
Det er skiltet innkjøring til parkeringsplassen. Derfra går det gangvei over 
riksveien opp til idrettsanlegget og det tar 3 – 4 minutter å gå.
Det er og parkering ved cruisebåtkaien som ligger bak Quality Hotell 
Vøringsfoss i sentrum.

Lagene som ligger ved idrettsanlegget får kjøre inn med utstyr, men kan 
ikke stå parkert inne på området. Det må parkeres, nede ved elven eller ved 
andre anviste plasser. Vi vil bruke grusbanen til parkering. Grusbanen lig-
ger ved siden av idrettshallen. 
Overhold parkering forbudt skiltene. 

De som kjører inn til skolen og barnehagen, må hente bevis i sekretari-
atet på at de har lov å kjøre inn. Hvis en ikke har bevis vil en bli stoppet 
av parkeringsvaktene og får ikke kjøre inn. Vi ber om forståelse for at vi 
ønsker et trygt område rundt banene både for de som kjører sine og andres 
barn. 

Det må ikke parkeres sånn at utrykningskjøretøy ikke kommer fram. 

EL-BIL LADING: Vi har ikke noen el-lade muligheter ved arenaen, og vil 
henvise til lade stasjon som ligger i sentrum, ved bak/ved kommunehuset.

Parkering i Simadalen skal foretas på anviste plasser. Dette er meget viktig 
slik at vi ikke får trafikk kaos. 

Lions Eidfjord og Lions Ullensvang er parkeringsvakter. 
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VØRINGFOSS
EIDFJORD
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HVOR LIGGER BANENE?

Banene A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, og C3 og hovedsekretariatet

For å komme til hovedbanene og sekretariatet, og kommer fra Hardangerbrua, 
tar en bakken opp til høyre når en kommer inn til sentrum av Eidfjord, før Joker 
butikken som ligger på høyre side. Dersom en kommer fra Hardangervidda så tar 
en opp til venstre etter Joker butikken som ligger på venstre side. Når en kom-
mer opp til kirken, ser en idrettshallen på venstre side. Banene ligger like ved 
idrettshallen. Hovedsekretariatet ligger i idrettshallen, inngang oppe ved gress-
banen.

Bane S1, S2, U1, U2 og U3 og sekretariatet i Simadal 

Når en kommer inn til sentrum av Eidfjord fra Hardangerbrua, kjør inn til venstre 
før svingen ved Joker butikken på høyre hånd. Dersom en kommer fra Hardan-
gervidda, eller Øvre Eidfjord, tar en til høyre etter svingen ved Joker butikken på 
venstre hånd. Så tar en med en gang til høyre, kjører forbi kommunehuset, over 
broen og kjører rett innover til en kommer til kraftverket. Banene ligger like ved 
kraftverket. Det er ca. 10 km å kjøre fra sentrum.
Alle banene vil bli merket på fotballmålene/vantene.

Det ligger kart/oversikt på hjemmesiden.

Eidfjord

Simadal
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OVERNATTING
De lagene som skal ha overnatting på skole eller annet offentlig bygg, 
henvender seg i sekretariatet i idrettshallen ved ankomst og får informasjon 
om praktiske ting, brann instrukser og får anvist hvor overnattingsstedet 
ligger dersom ikke annet er avtalt. De som får utlevert nøkler skal kvittere 
for disse. 

Deltakerkort - frokost - utlevering av kort og T - skjorter 
De lagene som har bestilt A, B, C, E eller F kort, vil få “armbånd” som 
viser hvilke deltakerkort de har bestilt og T – skjorter utlevert ved ankomst 
i sekretariatet. 
“Armbåndene” har forskjellig farge etter korttype.  
De lagene som har D kort vil kun få T – skjortene utlevert ved ankomst i 
sekretariatet.  
 
De med A, E og F kort vil få kvelds fredag, frokost og lunsj lørdag og 
søndag, servert i kantinen i samfunnshuset, som ligger nedenfor hoved-
banen. Hvis lunsjtiden kolliderer med kamper i Simadalen kan en smøre 
matpakke under frokosten. 

Kvelds fredag kl. 19.30 – 21.30.  
Frokost kl. 07.45 – 10.00. 
Lunsj lørdag kl. 13.00 – 15.00 og lunsj søndag kl. 12.00 – 14.00

47 97 03 06
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Vik Pensjonat og Hytter

Velkommen til Cafén vår  i Eidfjord sentrum.

Kom å smak på våre gode heimalaga kaker, og sjå
menyen vår på norsk tradisjonsmat til lunsj og middag.

God mat i koselige omgivelser.

Sommeropen kvar dag frå kl 11.00 - 20.00

Tlf: 53 66 51 62  mob tlf. 98135660
E-mail:  post@vikpensjonat.com

www.vikpensjonat.com
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VI STØTTAR NÆRINGS-  
OG SAMFUNNSUTVIKLING 

I HARDANGER

I generasjonar. For generasjonar.

SPV
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Norsk Natursenter, N-5784, Øvre Eidfjord, Norway
P +47 53 67 40 00  |   www.norsknatursenter.no

Eit spennande opplevingssenter for norsk natur, klima og miljø.
Restaurant med norsk matkultur kombinert med det moderne kjøkken.

A modern experience centre for Norwegian nature, climate and environment.  
A restaurant serving unique, traditional and modern cuisine.


