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For 23. gang ønsker Faaberg Fotball velkommen til fotballfest på 

Jorekstad Stadion. 
 

Vi stiller med: 
Et vel tilrettelagt arrangement som er suksess år etter år.  
 

18 utmerkede baner for 7’er, 5’er og 3’er fotball. Alle baner på samme område. 

6 sjuer baner med kunstgress og de resterende banene er dekket med et lekkert 

gress. 
  

Alle lag får minst 5 kamper i løpet av helgen (med forbehold antall lag i G/J 13 &14), G & J 6 år får 3 

kamper på lørdag og spiller treer fotball. 
 

Hovedsekretariat/hittegodssentralen er betjent fra kl. 1500 på fredag og under hele kampavviklingen. 
 

Speakertjeneste og rask oppdatering av resultater på Faaberg-Turneringens internettside. 
 

Førstehjelp med lege og sykepleier. 
 

Badeanlegg med ute- og inne- basseng åpent fra 1000-

2000 lørdag og 1000-1800 søndag. 
 

Treningssenter, Actic, med adgang inkludert i 

badebilletten eller på egen billett. 
 

Kiosker og kafètelt sentralt i området som serverer det meste som trengs av mat og drikke. 
 

Frokost (07-10) og middag (13-16) serveres i storsal med langbord lørdag og søndag. Både 

deltagerkort og enkeltmåltider kan bestilles ved påmelding. 
 

Lagfotografering. Alle deltakere vil få diplom med lagbilde når laget er fotografert. 

 

Klasseinndeling: 
 

Klasse Gutter 6 år: Gutter født 2011 og etter (3er) 

Klasse Gutter 7 år: Gutter født 2010 og etter (5er) 

Klasse Gutter 8 år: Gutter født 2009 og etter (5er) 

Klasse Gutter 9 år: Gutter født 2008 og etter (5er) 

Klasse Gutter 10 år: Gutter født 2007 og etter (5er) 

Klasse Gutter 11 år: Gutter født 2006 og etter (7er) 

Klasse Gutter 12 år: Gutter født 2005 og etter (7er)  

Klasse Gutter 13 år: Gutter født 2004 og etter (7er) 

Klasse Gutter 14 år: Gutter født 2003 og etter (7er) 
 

Klasse Jenter 6 år: Jenter født 2011 og etter (3er) 

Klasse Jenter 7 år: Jenter født 2010 og etter (5er) 

Klasse Jenter 8 år: Jenter født 2009 og etter (5er) 

Klasse Jenter 9 år: Jenter født 2008 og etter (5er) 

Klasse Jenter 10 år: Jenter født 2007 og etter (5er) 

Klasse Jenter 11 år: Jenter født 2006 og etter (7er) 

Klasse Jenter 12 år: Jenter født 2005 og etter (7er) 

Klasse Jenter 13 år: Jenter født 2004 og etter (7er) 

Klasse Jenter 14 år: Jenter født 2003 og etter (7er) 
 

Premiering A-sluttspill i klassene for småjente og smågutt (13 & 14 år): 

Lagpremie til vinner og toer samt individuelle premier til vinner, toer, treer og 

firer. Vinneren av småjente og smågutt (13 & 14 år) får også vandrepokal, som blir 

til odel og eie etter at klubben har vunnet for tredje gang. 

Premiering B-sluttspill i klassene for småjente og smågutt (13 & 14 år): 

Lagpremie til finale lagene. 



Hvorfor ønsker Faaberg Fotball å invitere nettopp dere til 

sin turnering? 
 
Vi ønsker lag fra forskjellige distrikter i Norges land og fra våre naboland som kan gjøre 
vår kompakte turnering enda mer attraktiv for de som vil matche seg med lag som ikke 
tilhører sin hjemlige serie. Turneringen vil være en unik mulighet til å stifte nye vennskap i 
fotballmiljøet utenom eget distrikt. 
 

 
 
Vi håper at ditt lag kan bli en av over 340 lag med mer enn 4000 spillere som vil stifte nye 
bekjentskaper fra blant annet Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Akershus, Oslo, 
Hedmark, Sør-Trøndelag og ikke minst Oppland.  
 
Ved å melde laget på vil dere bli en av de som gjør Faaberg-Turneringen til en ny 

suksess. Det spilles over 850 kamper og scores mer enn 5000 mål i løpet av helgen. 
 
 
Slik kommer dere fram til Jorekstad: 

 Følg E-6 til Nord for Lillehammer og ta avkjøring mot Gausdal, RV 255 

 Følg denne veien over Lågen og ta til venstre ved første rundkjøring. 

 Jorekstad er ved første avkjøring til høyre, på grunn av mange biler i området disse 
dagene ber vi deg følge anvisningene fra vaktmannskapet for å få parkering. 

 
Bruker du GPS, tast inn adressen Jørstadmoveien 690, 2625 Fåberg 
 
 
Faaberg Fotball vil gjøre alt vi kan for at dere skal ha en positiv og hyggelig helg på 
Jorekstad, og håper vi kan ønske dere velkommen til oss i flere år. 

 
 
 

 

  



Viktig informasjon til alle lag/klubber 
 

Påmeldingsavgift: Kr. 1.500.- (+ gebyr) pr lag i alle klasser fra og med 7 år (2010).  

Kr. 1.000,- (+ gebyr) pr lag i klassene gutter og jenter 6 år (2011) 

 

Deltakerkort:   Kr. 800.- (+ gebyr) 

Inkluderer  

- Overnatting på skole eller på Jorekstad Idrettshall fra fredag til søndag. 

Skolen ligger vegg i vegg med Jorekstad stadion. 

- Et dagskort i Jorekstad Fritidsbad 

- Frokost, 07:00 – 10:00, og middag, 1300 – 1600, lørdag og søndag. 

NB! Meget begrenset antall plasser. Bestilling av 

klasserom/overnatting/deltagerkort utføres ved påmelding. 

 

Kun Middag: Det er mulig ved påmelding å bestille enkeltmiddager til en pris av 60,- + gebyr 

pr pers pr middag. Middag lørdag og søndag 13:00 – 16.00  

    

Annen overnatting: Faaberg-Turneringen har avtale med flere overnattingspartnere. Se oversikt og 

priser på nettsiden vår www.faabergturneringen.cups.nu 

 

Påmelding: Finner du på nettsiden vår www.faabergturneringen.cups.nu, og er online. Husk å 

oppgi alle opplysninger for både klubb og lag. 

 

Frister:    Påmeldingssiden er åpen og stenges dersom turneringen blir fulltegnet. Betaling 

utføres ved påmelding. Husk at du ikke er påmeldt før betaling er utført. 

Kvittering for betalt påmelding og bestilling blir sendt ut rett etter fullført 

påmelding. 
 

Kampoppsett: Kampoppsettet vil bli lagt ut så fort dette er klart og alle lag må beregne å 

spille alle dager. Vi vil så langt det er mulig sette opp lag med lang reise med 

første kamp sent og siste kamp så tidlig som mulig. 

Etter at kampoppsettet er formidlet vil lag som trekker seg ikke få 

tilbakebetalt påmeldingsavgiften og/eller deltagerkort. 

 

Informasjon: På grunn av stor pågang og likhet for alle lag, kan vi dessverre ikke ta imot 

forhåndspåmeldinger. 

 

 

Skulle det skje at klassen(e) er fulltegnet så send oss en epost slik at vi kan varsle 

dere om det skulle bli ledige plasser. 
 

All informasjon vil bli sendt på e-post. Derfor må klubbene og lagene 

ved påmelding fylle ut alle felt korrekt og spesielt e-postadressen(e). 

 

 

Spørsmål eller annen henvendelse rettes på epost til 

faaberg-turneringen@faabergfotball.no 
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