
 

 

 

VELKOMMEN  TIL  EIDFJORD SMÅBANECUP 

  21 –23 JUNI 2019    
 

 

Eidfjord IL, fotballgruppen ønsker alle spillere, trenere, lagledere, foresatte og andre 

fotballinteresserte velkommen til årets småbaneturnering for aldersbestemte lag i Eidfjord.  

 

Det deltar 196 lag i årets turnering. På 14 baner skal det spilles 404 kamper over 3 dager. 

Turneringen arrangeres for 32 gang. Vi håper å legge forholdene 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 

e-post: eidfjord@smaabanecup.no   Internettside: www.smaabanecup.no 
Facebook: eidfjordsmaabanecup   
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TURNERINGSLEDELSE  
 

Vakttelefon Ligg i sekretariatet 462 95 108 

Turneringsleiar Frode Eriksen 924 40 292 

Dugnadsansvarleg Grete Næss 990 34 547 

Innkjøp/salg av varer 

Simadal 

Stig Lygre 

Jacob K. Pettersen 

952 92 147 

+ 45 211 64 821 

Innkjøp/Øk.ans   - helg                                                      Anett Viveli 924 43 802    

Sekretariat/Øk.ans  - cup                                                  Åshild Djønne 977 67 180 

Sekretariatansvarlig Simadal              Einar Eriksen            975 13 056 

Infrastruktur   Svein Hop                 980 32 849 

Kampoppsett og ansvarlig 

for påmeldingssystemet       

Bjarte Eriksen           988 77 180 

Innkvartering   Merethe Eriksen    

Ning Tawesuk    

952 33 538 

907 27 317 

Baneansvarlig   Bjarne Holsen           996 13 975 

Premieutdeling Ole-Johnny Odland   978 98 332 

Dommeransvarlig Bjarte Eriksen           988 77 180 

                                                                   

                                                                                                                 

Jury Leder:    Trond Johannessen, Varegg IL           

  

Jury:     Frode Eriksen, Eidfjord IL 

     Jørgen Midttveit, Sotra Sportsklubb 

           

Vara:     Kristine Refsnes Daltveit, Hausvik FK           

  

Vara for jury ledar:   Trygve Førland Pedersen, Kalandseidet IL  

       
Juryen består av dommaransvarlig, turneringsleiar og to som er tatt ut vilkårlig frå de 

deltakande laga. 

 

Protest: 

- Dommaren skal varslast ved kampens slutt at det vil bli vurdert å sende inn protest. 

- Protest leverast skriftlig i sekretariatet samen med kr. 500,- i protestgebyr og må være 

underteikna av lagsleiar eller klubbens cup/turneringsansvarlige. 

- Protest skal være levert inn seinast en time etter kampen. 

- Vi følger NFF's reglement om protester. 

 



 

 

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 hjemmesiden 

www.smaabanecup.no 

 

 

DRAKTKOLLISJON 

Det lag som står først i programmet starter kampen og er ansvarlig for at det ikke oppstår 

draktkollisjon. Markeringsvester kan hentes ved dommerbordet 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 - skjemaet legges fram for 

sekretariatet før første kamp. Ellers gjelder de generelle dispensasjonsreglene fra NFF. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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, T1, T2 og T3 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 H, I, T og U, gutter/jenter 13 og 14 år, må spillerne ha legitimasjon med bilde. 

Dette hvis det blir protest på at en spiller er for gammel. 

  

Lagene blir anvist garderobe i idrettshallen ved oppslag på dørene. Opphold 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 Simadal, 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 beholdningen rekker.  

 

 

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 H, gutter 13 år, klasse I, 

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 H, I, 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 påmeldingssystemet, ropt opp en og en og mottar sin 

premie.  

Vi har premiering både lørdag fra kl. 11.00 og søndag fra kl. 10.00. Vi oppfordrer spesielt de 

som har kamper i Simadal om søndagen, at de tar premieutdelingen om lørdagen, så kan de 

reise rett hjem etter siste kamp.   

 

 

 

 



 

 

 

Tidligere vinnere av vandrepokalen: 
  
JENTER 13 ÅR KLASSE T                JENTER 14 ÅR KLASSE U 

 

2013 Ulvik                                                                        2001 Kalandseid 2 vant pokalen til odel og eie 

2014 Kringlebotn Mink                                                    2002 Åsane 1 

2015 Kringlebotn Mink                                                    2003 Kalandseid 1       

2016 Bønes 2                                                                    2004 Eidfjord 

2017 Kringlebotn Mink     2005 Kalandseid 

2018 Harding      2006 Stanghelle 1 

2007 Ulvik 

2008 Ulvik 

2009 Solnut 

2010 Bergen Nord/Hovding 

2011 Fotlandsvåg IL Blå 

2012 Fotlandsvåg IL Blå 

2013 Fotlandsvåg Hvit 

2014 Harding 

2015 Bulken 

2016 Bergen Nord/Hovding 

2017 Kringlebotn Mink 

2018 ------ 

 

 

GUTTER 13 ÅR KLASSE H                GUTTER 14 ÅR KLASSE I 

 

2010 Hovding vant pokalen til odel og eie  2013 Kringelbotn vant pokalen -til odel og eie 

2011 Kringlebotn Rev     2014 Kringlebotn 

2012 Rosendal      2015 Hausvik 

2013 Kringlebotn United    2016 Hovding Smurf 2002  

2014 Kringlebotn Rev     2017 Harding      

2015 Norheimsund FK     2018 Harding 

2016 Harding IL 

2017 Hovding 

2018 FK Fyllingsdalen 

  

  

Det leveres ut et minne med inskripsjon til de klubbene som har deltatt i Eidfjord 

Småbanecup 10 ganger og 25 ganger 

 

 
 

 



 

 

INFORMASJON OM DE ULIKE TILBUD 
 

Kiosksalg 

Det blir kiosksalg ved hovedbanen hele dagen og i Simadal lørdag og søndag. 

 

Underholdning lørdag 

Sindre Herre frå Voss vil holde et trikseshow (Freestyle) kl 14:00 ved bane C3. I tillegg lærer 

han bort noen triks og tips til dei som har lyst etter showet. 

 

For de som har kjøpt A, B og C kort, blir underholdning kl. 19.00 – 22.00 i idrettshallen.  

Vi starter kvelden med illusjonisten Alexx Alexxander 

Så har vi i år minikonsert med Kyle Alessandro.  

Vi avslutter med diskotek 

 

Spillere som ikke har A, B og C kort og som ønsker å se underholdningen og gå på diskotek, 

kan kjøpe billett i sekretariatet. Det samme gjelder feks. søsken. 

Billett kr. 200,-   

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 Asterix Trylledrikkens hemmelighet. 

 

Filmen varer i 1.time og 25. 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 

 

 

 

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.  

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 ligger ved siden av idrettshallen. 

Overhold parkering forbudt skiltene.  

Sterk oppmoding om at lag som har overnatting i gangavstand til bane området lar 

bilen stå parkert hele helgen. 



 

 

De som kjører inn til skolen og barnehagen, må hente bevis i sekretariatet 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 slik 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, bak/ved kommunehuset.  

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

trafikk kaos.  

Lions Eidfjord og Lions Ullensvang er parkeringsvakter.  

Kart over parkeringsmuligheter i Eidfjord:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HVOR LIGGER BANENE? 
 

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

 

For å komme til hovedbanene og sekretariatet: 

Fra Hardangerbrua → ta opp bakken til høyre når en kommer inn til sentrum av Eidfjord, ved 

thai vognen. Når en kommer opp til kirken, ser en baneområdet med sekretariat, skule, 

idrettshall m.m på venstre side. 

 

Fra Hardangervidda → ta opp til venstre etter butikken (Joker) v/thai vognen som ligger på 

venstre side. Når en kommer opp til kirken, ser en baneområdet med sekretariat, skule, 

idrettshall m.m på venstre side. 

 

Hovedsekretariatet ligger i idrettshallen, inngang oppe ved gressbanen. 

 

Bane S1, S2, T1, T2, T3 og sekretariatet i Simadal  

 

Fra Hardangerbrua → kjør inn til venstre rett før svingen ved butikken (Joker) på høyre hånd. 

Skiltet Simadal. 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. 

 

Fra Hardangervidda eller Øvre Eidfjord → kjør inn til høyre i svingen ved butikken (Joker) 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 over banene på hjemmesiden. 

 

 

 

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 hovedbanen.   



 

 

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 

 

Fotografering 

Dere vil få tilsendt noen dager før cupen, en melding/e-post, hvor dere skal svare hvilke 

tidspunkt det passer når laget vil fotograferes. Er det lag som ønsker å bli fotografert sammen, 

gir dere beskjed om det når dere gir tilbakemelding om tidspunkt for fotografering eller ved 

oppmøte hos fotografen.  

Fotograferingen starter:  

Fredag kl. 18.00-21:00  

Lørdag kl. 08.00-17:00                                                 

NB: Ingen fotografering søndag. 

  

Bildene blir tatt av Reed Foto AS 

Bildene blir utlevert i sekretariatet lørdag og søndag.   
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