
 

 

Turneringsbestemmelser  
Festnings Cup U7 + U8 2019 

U8 -  spillere f. 2011 (f. 2012 kan delta)   

1. Turneringene skal arrangeres i henhold til NIHFs bestemmelser for turneringsspill for 
klassen, spillere som ikke holder alder - se over - kan ikke delta (se også NIHFs 
Kampreglement §2-9). 

2. Alle andre reglementer/bestemmelser for NIHF skal følges. NB! Faste spillerbytter og 
Rotasjonsmal skal benyttes i alle kamper i alle turneringer. Disp. fra dette gis ikke. 

3. Tidfestede seriekamper i periode for turnersarrangement skal avvikles i henhold til 
oppsett. 

4. Det er NIHF som foretar disiplinærstraffbehandling dersom annen avtale ikke er 
inngått med oss. Marianne Rønningsbakk skal kontaktes umiddelbart av turneringens 
dommeransvarlige når matchstraff er idømt slik at behandling kan gjøres 
fortløpende. Arrangør har ikke myndighet til å foreta slik behandling på egenhånd og 
et brudd på dette vil kunne medføre at tillatelse  nytt arrangement ikke vil bli gitt. 
Alle rapporter om matchstraffer skal sendes NIHF når turneringen er avsluttet. 

5. Alle deltakerlag tilknyttet kretser utenfor Hedmark/Oppland må ha godkjennelse fra 
egen krets for å kunne delta. 

6. Begrensning på antall spillere pr lag ikke kan tillates, da dette er i strid med NIFs 
Barneidrettsbestemmelser. 

7. Ved bruk av Cup Online og lignende, er det fortsatt ikke tillatt å offentliggjøre 
resultater og tabell i U13 og yngre. 

8. Utenlandske lag kan ikke delta. 

U7 – spillere f. 2012 (spillere fra andre klasser kan IKKE delta) 

1. Turneringene skal arrangeres ihht NIHFs bestemmelser for turneringsspill for klassen, 
spillere som ikke holder alder - se over - kan ikke delta (se også NIHFs 
Kampreglement §2-9). 

2. Alle andre reglementer/bestemmelser for NIHF skal følges. NB! Faste spillebytter og 
Rotasjonsmal skal benyttes i alle kamper i alle turneringer. Disp fra dette gis ikke. 

3. Tidfestede seriekamper i periode for turneringssarrangement skal avvikles i hht til 
oppsett. 

4. Det er NIHF som foretar disiplinærstraffbehandling dersom annen avtale ikke er 
inngått med oss. Marianne Rønningsbakk skal kontaktes umiddelbart av turneringens 
dommeransvarlige når matchstraff er idømt slik at behandling kan gjøres 
fortløpende. Arrangør   har ikke myndighet til å foreta slik behandling på egenhånd 
og et brudd på dette vil kunne medføre at tillatelse  nytt arrangement ikke vil bli 
gitt. Alle rapporter om matchstraffer skal sendes NIHF når turneringen er avsluttet. 

5. Alle deltakerlag tilknyttet kretser utenfor Hedmark/Oppland må ha godkjennelse fra 
egen krets for å kunne delta. 

6. Begrensning på antall spillere pr lag ikke kan tillates, da dette er i strid med NIFs 
Barneidrettsbestemmelser. 

7. Ved bruk av Cup Online og lignende, er det fortsatt ikke tillatt å offentliggjøre resultater og 
tabeller. 

8. Utenlandske lag kan ikke delta. 


