
Det nærmer seg tid for Selvaag Bolig Cup 10. og 11.februar. Vi har mottatt 
deres påmelding og ønsker dere hjertelig velkommen til en helg med masse 
fotball. Påmeldingen har gått strålende og det er 100 lag som skal i aksjon. 
Kampoppsettet vil foreligge 1 uke før avspark! Kampene fordeles etter 
årsklasser, med forbehold om justeringer. Lørdag spiller G7år f2011, G9år 
f2009 og J9+8år f2009 og 2010. Søndag spiller G8år f2010, G10år f2008 og 
J10år f2008. Underlaget i Fjellhamarhallen er gymsalbelegg, husk innesko!

Litt praktisk informasjon i forbindelse med cupen:
Selvaag Bolig Cup er i Fjellhamarhallen ved Fjellsrud ungdomsskole. Adressen 
er Markus Thranesvei 83 på Fjellhamar. Link for å finne hallen: 
http://www.lorenskogif.no/klubben/turneringer-og-fotballskoler/fjellhammarhallen/

Parkering: det er en del parkeringsplasser ved hallen. Parkering er gratis. Vi vil 
ha parkeringsvakter som kan bidra med å henvise til andre plasser i område. Vi 
oppfordrer til å møte i god tid og å kjøre sammen. Alternativ parkering er ved 
Lørenskog Videregående skole.

Sekretariat: Lagleder leverer liste med navn på alle spillerne minimum 30 
minutter før lagets første kamp hvis ikke denne er fylt ut på nett. Dette leveres i 
sekretariatet i hallen. Sekretariatet vil være behjelpelig med alle praktiske og 
sportslige spørsmål.

Førstehjelp: Vi har til enhver tid helsepersonell tilstede i hallen. De sitter i 
sekretariatet.

Garderober: Det er to garderober i hallen. Benytt inngang ved via korridor ved siden 
av første bane. Vi anbefaler ikke å legge igjen verdisaker i garderobene.

Kafé: Vi har kafé i skolens kantine der dere kan sette dere ned og kose dere med god 
drikke, pølser, toast, vafler, kaker etc. Kaféen er i bygget tvers over for inngangen til 
hallen. Vi har betalingsterminal og vipps, men anbefaler å ta med kontanter også.

Lotteri: vi har salg av lynlodd med flotte premier i hallen.

Dommere: Våre egne Lørenskogspillere fra 13-årskullet skal dømme. De har alle 
gjennomgått dommerkurs. Vi ber alle trenere, lagledere og supportere vise fair-play 
da dette også er en arena for rekruttering av dommere. Ingen dommer-ingen kamp☺

Premieutdeling: Alle spillerne får premie. Premieutdeling vil være rett etter lagets 
siste kamp og foregår i kaféen. Vi vil gjerne høre laget kamprop!

Reglement: dette finnes på cupens hjemmeside 
http://www.lorenskogif.no/klubben/turneringer-og-fotballskoler/reglement-
turneringer-i-fjellhamarhallen/

Inngangsbillett: det koster kr 50,- pr voksen som betales i inngangen til hallen. Her 
kan det også kjøpes kaffe! Lagets trener/lagleder slipper selvsagt å betale inngang. 
Minner også om at deltageravgift må være betalt før cupen. 

Lørenskog IF ønsker dere velkommen og håper alle får en god fotballopplevelse! Er det 
noe dere lurer på i løpet av cupen så ta kontakt med sekretariatet.

Mvh Cupstyret i Lørenskog IF

Velkommen til cup!
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