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Praktisk informasjon 

Fjord Line cup barn 2023 
 

 
 

 
Kjølnes idrettspark, Porsgrunn 26.-27.august 2023 

 

3’er, 5’er, 7’er og 9’er fotballturnering for barn i 
alderen 6-12 år. 

 
Revisjon 1.0 08.01.2023 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Urædd Fotball,  
E-mail: post@uredd-fk.no 

http://www.uredd-fk.no 

mailto:post@uredd-fk.no
http://www.uredd-fk.no/
http://www.fotball.no/nff/Fair-Play/
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Innleding 
 
Kjære deltaker og publikum! 

 
Vi i Urædd Fotballklubb er stolt over igjen å kunne ønske velkommen til nok en fotballfest på Kjølnes 
Idrettspark. Fjord Line Cup Barn for 6-12 år en verdens vakreste fotballeventyr for barn! Dette er Norges 
største kompakt cup med rundt 300 lag.  Utrolig enkelt for spillere, ledere og publikum med kamper, 
skoleovernatting, måltider og aktiviteter på ett sted på fantastiske Kjølnes Idrettspark.  

• 6 og 7 år spiller 3’er fotball 

• 8 og 9 år spiller 5’er fotball 

• 10 og 11 år spiller 7’er fotball 

• 12 år og 13 år spiller 9’er fotball.  

• Rene jenteklasser på alle trinn.  

• Kamper fra lørdag morgen til søndag ettermiddag.  

• Premiering og diplomer med lagbilde til alle 

• Spilletid pr. kamp er 1 x 25 min og minst 5 kamper i løpet av turneringen.  

• Rimelige innlosjering fra fredag kveld og måltider fra lørdag morgen til søndag lunsj .  

• Lørdag kveld arrangeres underholdning/aktivitet for spillerne.   

• Påmeldingsavgift er kr. 1000 pr. lag. 

• A-kort (Helpensjon for dem som overnatter) kr. 890 pr. spiller/leder. 

• B-kort (Helpensjon for som ikke overnatter) er kr. 590 pr. spiller/leder 

Dette er en super kvalitetscup med flotte opplevelser for spillere og ledere! Les all praktisk informasjon 

videre i dette dokumentet. Påmelding på www.uredd-fk.no  

 

Velkommen til nok et fotballeventyr på fantastiske Kjølnes Idrettspark! 

 

Hilsen turneringsledelsen - samt alle i Urædd Fotball 
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1 Ankomst 

Ankomst til Kjølnes Idrettspark er via «Kjølnes Nord» eller «Kjølnes Syd». Se kjøreanvisning kart under.  
 

Lag overnatter på Kjølnes ungdomsskole har innkjøring/parkering via Kjølnes Nord. Lag overnatter på 
Porsgrunn Videregående Skole her innkjøring/parkering via Kjølnes Syd. Overnattingsstedene ligger vegg i 
vegg men biltrafikk mellom dem er avstengt med bom, derav innkjøring fra ulike sider.  Benyttes Borge 
skole (reserveskole) settes opp Shuttle buss, selv om også denne skolen har gangavstand.  
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2 Parkering  

Det er gode parkeringsmuligheter på området. Følg ovenstående forklaring og henvisningsskilter til 
arrangementet fra innfartsvei.  

 
Vi vil holde orden på parkeringen med egne vakter, dette vil være til beste for alle m.h.t. på sikkerhet og å 
unngå kaos. Parkeringsavgiften er på kr. 50,-. Kontant betaling, Vipps og kortterminal vil være tilgjengelig  
 

 Ikke parker på umerkede plasser, HC eller andre spesielt merkede plasser og plener på 
skoleområder etc. De kan medføre borttauing. Feilparkering kan medføre borttauing for bileiers 

regning. 
 

3 Innsjekk overnatting 

Innsjekk for innkvartering på skoler/haller eller camping gjøres i sekretariat i 1.etg på Urædd Klubbhus 
(midt på bankeområdet). Vi ønsker at bare en eller få representanter pr lag møter her og får utdelt armbånd 
og informasjon før dere kan sjekke inn på klasserommene. 
 

Avkjøring fra Rv-32 er merket ”Kjølnes Syd”. Se forøvrig områdekart.  
 
Innsjekk starter fra kl 17:00 fredag kveld og gjøres av lagledere. Unngå ansamling av hele laget i 
overnattingssekretariatet.   
Innkvarteringen skal være forhåndsbetalt, men ved tilleggspåmeldinger eller endringer betales dette i 
overnattingssekretariat. Kontant betaling, Vipps og kortterminal vil være tilgjengelig. 

Alle innkvarteringsgjester vil få tildelt A-kort (spillere og lagledere på tilreisende lag) ved innsjekk. Dette 
deltagerkortet dekker helpensjon fra lørdag morgen til søndag lunsj, innkvartering på skole/hall, aktivitet for 
spillerne lørdag kveld. 
Spillere og lagledere som ikke overnatter kan alternativt løse B-kort. Dette deltagerkortet dekker 
Helpensjon fra lørdag morgen til søndag lunsj, aktivitet for spillerne lørdag kveld, men ikke innkvartering på 
skole/hall. Dette kortet passer f.eks. om en benytter campingplassen på cup område.  

 
Deltagerkort er frivillig. Husk også å levere spillerskjema ved innsjekk da dette samtidig er registrering for 
innkvarterte lag. 
. 

4 Innkvartering, bruk av skolene og lagets ansvar 

Skole og klasserom tildeles i overnattingssekretariat ved ankomst.  
 

Vaktsekretariat på den enkelte skole fremviser rom, informeres om regler, rømningsveier, toaletter, dusj, 
reglement m.m.   
 
Klasserommene fordeles ut ryddet og klargjort for overnatting (som sovesal). Det er IKKE lov å gå med 
fotballsko inne på skolen. Det er ikke tillatt med ballspill inne på skolene.  
Lagleder er ansvarlig for vettig bruk av lokalene og at det er ro på rommene senest kl. 23:00 fredag og 

24:00 lørdag. Ved hærverk og skader vil klubb/lagleder bli stilt økonomisk ansvarlig.  
 
På søndag må rommene forlates senest kl. 14:00. I klasserommet må gulv sopes, søppel fjernes og 
søppelbøtte tømmes. Kost og søppelsekker deles ut i vaktsekretariat på den enkelte skole. Rom skal 
forevises vakt som signerer utsjekk. Bot for manglende opprydding av rom er 1000,-. Eventuelle større 
skader vil også kreves betalt. 

 
Det vil være vakt hele døgnet på skolene, normalt vil vaktsekretariat være plassert ved inngang eller i 
vestibyle om natten. Her vil mobilnummer vær lett tilgjengelig om vakt er på brannrunder og lignende.  
 

5 Måltider 

Alle gjester med A- eller B- kort har dekket helpensjon fra lørdag morgen til søndag lunsj. Bespisning er i 
Porsgrunnshallen. Denne ligger rett sør for banene ved siden av bane 6. Se Bane-/områdekart. Det 

serveres matalternativer forhold ulike religioner. Spillere med cøliaki o.a. tar bare kontakt med kokken for 
alternativer eller er usikker om innhold etc. 
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Serverings tidspunkter er: 
 

Frokost:      06:30 til 09:00 (lørdag og søndag) 

Lunsj:            11:00 til 14:00 (lørdag og søndag) 

Middag:        16:30 til 19:00 (lørdag) 

. 
 

6 Registrering 

Tilreisende lag registreres i overnattingssekretariat i forbindelse med innkvartering.  

Alle andre lag registrerer seg i sportssekretariat 30 minutter før første kamp. Da leveres lagets 
spillerskjema.  
Minibank, kontant betaling, Vipps og kortterminal vil være tilgjengelig i begge sekretariat. 
 

7 Kamp reglement 

Turneringen spillers som 3’er fotball med 3 spillere for årsklasser for 6-7 år, 5’er fotball med 5 spillere for 
årsklasser for 8-9 årsklasser, 7’ fotball med 7 spillere for 10 og 11 årsklasser og 9’ fotball med 9 spillere for 

12 og 13 årsklasser. Turneringen spilles etter NFFs Spilleregler og retningslinjer - barnefotball (6–12 år) 
med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet for årsklasser 10 år til 13 år. 
Turneringens jury består av tre medlemmer. Juryens sammensetning skal være brett sammensatt, ha 
medlem med dommerkompetanse og representanter fra flere klubber. 
 

8 Kamptidspunkter 

Kamper avvikles lørdag og søndag for alle lag. Det må påregnes kamper fra kl 09.00 begge dager. Det gis 

ingen anledning til endring i kampoppsettet. 
Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 10 min før kampen skal 
begynne. Kampene startes på tid fra speaker. Kampen varer 1 x 25 minutter. Skulle de mangle dommer, 
må en person fra hjemmelag dømme inntil dommer er på plass.  Se endelig kampoppsett for lagenes 
kamptidspunkter.  Dette legges ut på våre nettsider www.uredd-fk.no senest en uke før turneringen starter. 
 

9 Banekart 

Alle kamper spilles på Kjølnes Idrettsanlegg. Ved ulike banestørrelser søker arrangøren å benytte største 
baner i høyeste aldersklasser. Underlag er gress og kunstgress. Vær oppmerksom på at baner kan bli 
flyttet ut fra værforhold o.a. Alle baner er merket med nummerskilt på målene. Se også komplett 
områdekart på siste side. 
 

  
 

http://www.uredd-fk.no/


          Praktisk informasjon Fjord Line cup barn 2023 
                 

Side 6 av 8 

10 Premiering og fotografering 

Det premieres med diplom med lagbilde og premie til alle deltagere.  
 

 Lagfotografering for diplomer MÅ gjøres lørdag kl 09:00-17:00. Det arrangeres ikke enkeltvis 

fotografering for lag som ikke møter til fotografering innen frister, så husk denne for barna sin del. 
 

Lagene må selv finne passende tidspunkt mellom kamper for lagfotografering. Noe kø må påregnes. 
Lagfotografering er gratis og er for å få bilde på diplomer.  Premier deles ut på Urædd klubbhus fra ca. kl 
10:00 søndag. Sted for premieutdeling er skiltet. 

11 Værforbehold m.v. 

Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten 
til å endre spillesystem og spilleplan, og i ytterste konekvens eventuelt foreta en delvis eller fullstendig 
avlysning. 

 
Flytting av kamper til reservebaner andre steder i Porsgrunn kan være aktuelt. (Underlag: gress og 
kunstgress). Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen. Alle klubber som IKKE 
benytter turneringens innkvarteringstilbud, må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid 
kan motta beskjed om endringene. 

12 Aktiviteter 

Det søkes å tilby ulike underholdingsaktiviteter på selve turneringsområdet og gjennom tilbud om andre 

aktiviteter/attraksjoner i Porsgrunn, Grenland og Telemark.  

13 Sportsbutikk 

Det settes opp stor sportsbutikk sentralt på området med godt utvalg og gode tilbud.  

14 Kiosker 

Det vil bli kiosksalg fra flere kiosker på området. Disse vil være åpne under kampene og det vil også være 
åpen kiosk i forbindelse med kveldsarrangementer. 
 
Kontant betaling, Vipps og kortterminal vil være tilgjengelig i kiosker. 

15 Minibank 

Minibank vil være tilgjengelig i begge sekretariat. 
 

16 Underholdning 

Lørdag kveld arrangeres underholdning/aktivitet for spillerne.   
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17 Påmelding og priser 

 

Påmelding 

Hvert lag betaler påmeldingsavgift. 

 
Påmeldingsavgift 

Kr. 1000 pr. lag. 

50 % rabatt ved betalt påmelding før 28.februar 

Lokale klubber fra Telemark og Vestfold som melder på mange lag har gratis påmelding. Be om egen 

rabattkode for dette på post@uredd-fk.no  

 
Deltakerkort, A- eller B- kort? 

 

A-kort (Spillere og lagledere på overnattende lag): 

Helpensjon fra lørdag morgen til søndag lunsj, innkvartering på skole/hall fra fredag, aktivitet for spillerne 

lørdag kveld. 

Kr. 890 pr. spiller/leder. 

 

B-kort (Spillere og lagledere på tilreisende lag som ikke overnatter): 
Helpensjon fra lørdag morgen til søndag lunsj, aktivitet for spillerne lørdag kveld 

Kr. 590 pr. spiller/leder 

 
 

Påmelding 

Gjøres elektronisk ved å fylle inn skjema på www.uredd-fk.no 

 

Påmeldings- og betalingsfrist 

15. juni. Registret påmeldingsdato bestemmer prioritering på skoler ved overnatting.   

 

Påmeldinger er kun gyldig etter innbetaling av påmeldingsavgiften. Lagpåmeldinger er bindende og 

refunderes ikke. 

 

Innbetalinger 

Velg betalingsalternativer i CupInvite (påmeldingssidene på web) når lag meldes på.  

 

Sjekkliste før påmelding på web 

• Kontaktinformasjon klubb og lagleder 

• Aldersklasse(r) 

• Antall lag 

• Antall A- eller B- kort pr. lag 

 

 

Øvrige priser: 

 
Camping:  
Prisen for hele oppholdet for er 250,- pr. campingvogn og 150,- pr. telt (inkluderer ikke måltider og 
deltagerpass) Tillegg for strømtilknytning er 250,- pr tilknytning. 
 

Betales i overnattingssekretariatet ved ankomst om camping ikke er forhåndsbetalt.  Kontant betaling, Vipps 
og kortterminal vil være tilgjengelig i sekretariatet 

 
Aktivitet for spillerne lørdag kveld: 

Armband til aktivitet for spillerne lørdag kveld (for dem som ikke har A- eller B-kort) kan kjøpes i begge 

sekretariatet. Kr. 50 pr. spiller. Kontant betaling, Vipps og kortterminal vil være tilgjengelig. 

 
Parkering: 
Kr. 50,-, betales til parkeringsvakter. Kontant betaling, Vipps og kortterminal vil være tilgjengelig. 

 

 

mailto:post@uredd-fk.no
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BANE- OG OMRÅDEKART (KAN BLI ENDRET) 
 

 


