
 

 

                                 
 

VELKOMMEN TIL EAT MOVE SLEEP CUP 
27.-28. april 2019 

DELTAKELSE/KAMPOPPSETT 
Velkommen til Eat Move Sleep Cup i Ski! Vi arrangerer i år cupen for 12. gang. Det er i 
skrivende stund rekordmange 301 lag som deltar. Det er kjempegøy at så mange vil være med 
.  
 
Kampoppsettet og annen cupinfo finner dere her. 
 
Det er i utgangspunkt 3 kamper for 5er/7er-lag og 5 kamper for 3er-lag, men noen lag har hhv. 
4 og 6 kamper for at kampoppsettet skulle gå opp.  
 

INNSJEKKING 
Alle lagledere må registrere sin ankomst i sekretariatet i klubbhuset senest en 1/2 time før 
lagets første kamp. Lagledere får med seg aktivitetskort som spillerne bruker for å være med 
på konkurranse på Eat Move Sleep Campen som befinner seg på kunstgressbanen bak 
klubbhuset.  
 
Dere skal ikke levere navneliste ved innsjekking – denne leveres ferdig utfylt direkte ved 
premieutdeling.  

VEIBESKRIVELSE/PARKERING/INNGANG 

Inngang kr. 50,- pr. bil. Move-rabatt kr. 50,- til alle som går eller sykler.  
 
Parkering ved Ski ishall og Transportsentralen/Princess rett nedenfor ishallen, veibeskrivelse 
på nettsiden. 
 
Vi gjør også oppmerksom på at det er parkering forbudt langs alle veiene i nærheten av 
idrettsparken. Svært viktig at dette overholdes, parkeringsetaten i kommunen (ikke vi!) er 
raskt ute med bøtelegging om biler feilparkeres langs veien, så vi håper  

BANER 
De fleste kamper spilles på kunstgress, noen få kamper går på Ski stadion (gress). 3er-kamper 
spilles på baner m/vant. Banekart legges ut på websiden i løpet av påsken. 

http://eatmovesleepcupski.cups.nu/


 

 

KIOSKER/UTSALG 
Det vil bli salg av kioskvarer, lapskaus, wraps, kebab, kyllingrull m.m. - og selvsagt MASSE 
FRUKT! Kiosker og kiosktelt finner dere i nærheten av banene. 
 
Vi holder også klubbshopen vår åpen, fra shopen selges Ski Fotballs klubbkolleksjon.  
Det kan ved alle utsalgssteder betales med: kontanter, kort eller Vipps. 

DOMMERE 
Det er våre klubbdommere som dømmer kampene, noen er nye, andre har dømt tidligere. De 
fleste av dem er ungdom. Vi ber dere som lagledere, trenere og foresatte støtte opp om våre 
unge dommere. Vis forståelse for at mange av disse fortsatt kan være litt usikre i sin rolle som 
dommer. Er du misfornøyd med dommeren – ta gjerne kontakt med våre kampverter som går 
rundt blant publikum.  

PREMIEUTDELING 
Siden dette er en Eat Move Sleep Cup (som har mest mulig likt konsept som øvrige EMS-cuper i 
resten av landet) har vi premier fra Bama. I år har vi i tillegg flotte medaljer.  
 
Nytt fra 2019: Vi har en endring mht. navneliste og premieutdeling. Dere ønsker at dere 
utnevner «Dagens forsvarer», «Dagens keeper» osv. på eget lag når kamper er ferdigspilt og 
skriver det opp på navnelisten. Utnevnelser blir ropt opp sammen med spillernes navn på 
premieutdelingen for å gjøre litt ekstra stas på dem.  

CUPREGLEMENT 
Her finner du reglement. NB: Husk å medbringe vester som benyttes av bortelag ved 
draktlikhet. Husk også at det før og etter hver kamp skal gjennomføres Fair Play-hilsen.  

ØVRIG 
Vi gleder oss veldig til å ta imot alle sammen. Vi håper dere vil være med å bidra til at dette blir 
et positivt og trivelig arrangement for våre yngste spillere. Fair Play på og utenfor banen tror vi 
vil bidra til dette.  
 

 
Vi håper alle store og små får en hyggelig  

fotballweekend her i Ski idrettspark! 
 
 

Ragnhild Carlsen 
Daglig leder, Ski IL Fotball 

 
Mob. 922 95 977 

ragnhild@skifotball.no 
www.skifotball.no  

 

https://eatmovesleepcupski.cups.nu/2019,admin/cupreglement
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