
 

årets gla'fotball-fest for jenter og gutter på Skuisletta

F

Påmeldingsfristen er satt til onsdag 29. juni 2022.
Men husk: Ingen lag er påmeldt før påmeldingsavgiften er betalt

or 39. gang inviterer vi til fotballtreff, og med fjorårets 
deltagelse av 13 klubber med 207 deltagende lag og 
630 spilte kamper viser dette at treffen er ett av 
årets høydepunkter blant de yngste spillerne.

IL. JUTUL har gleden av å invitere
til KIWI JUTUL-TREFFEN 2022

Blir det for lite lag i en av klassene, kontakter vi lagene for å få en 
bekreftelse på om de vil spille i den klassen vi mener det er mest 
hensiktsmessig å sette dem opp i.

Påmeldingsavgift  fra den 1/1 og til den 10/5 er.:
          pr. 7'er/5'er lag kr.   850,-.
          pr. 3v3 lag        kr.   500,-.
Påmeldingsavgift  fra den 11/5 er.:
          pr. 7'er/5'er lag kr. 1000,-. (etteranmelding kr. 1100,-)
          pr. 3v3 lag        kr.   650,-. (etteranmelding kr. 750,-)
Dvs. tidlig påmelding gir en lavere påmeldingsavgift.

På grunn av begrensningen på antall baner, må vi sette et øvre tak 
på antall lag pr. helg. Vi oppfordrer derfor lagene til å melde seg 
på fortest mulig. Førstemann til mølla o.s.v.

født 2011
født 2012
født 2013
født 2014
født 2015
født 2016 og senere
født 2011
født 2012
født 2013
født 2014
født 2015
født 2016 og senere

Vi skal også i år ha den samme klasseinndelingen som vi 
har hatt de siste årene. Se klasseinndelingen over i det 
gule feltet.
Det er egne gutte og jente klasser, men det er også mulig 
å melde på mix-lag, dvs med både gutter og jenter på laget.

28. august
28. august
27. august
27. august
28. august
27. august
28. august
28. august
27. august
27. august
28. august
27. august

FOTBALL-TURNERING
FOR JENTER OG GUTTER
I ALDERSKLASSENE 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016
OG YNGRE PÅ
SKUISLETTA.
Alle lag spiller 4 kamper
i løpet av 1 dag.            7'er/5'er og                   3v3 fotball

ÅRETS FOTBALLFEST PÅ SKUI

 Lillegutter
Minigutter
Minigutter
Minigutter
Microgutter
Microgutter
Lillejenter
Minijenter
Minijenter
Minijenter
Microjenter
Microjenter

IL. JUTUL
Skuiløkka 15

1340 Skui

7'er
7'er
5'er
5'er
3v3
3v3
7'er
7'er
5'er
5'er
3v3
3v3

Selv om det er godt med parkeringsplasser, vil vi oppfordre 
til felleskjøring. Dette for å redusere miljøbelastningen og 
lette parkeringen.



KAMPTID:

BANER:                Kunstgress og naturgress. Det vil bli tatt
hensyn til antall kamper på kunstgress/gress så langt
det er mulig.

SPILLESYSTEM:
Kampene blir satt opp etter monrad-systemet.
Det fungerer på den måten at kampene
settes opp etter tidligere resultater, slik at
lag møter et annet lag på samme nivå eller
det nærmeste laget som de tidligere ikke har
møtt. På denne måten får alle lag like mange
kamper og mot mest mulig likeverdige motstandere.

ANTALL KAMPER:

KONTAKTPERSON:

GARDEROBE: Idrettsdelen Skui grendehus

KAFETERIA: Jutulstua

PARKERING:

PROGRAM:

HUSK MINIFOTBALL SKAL VÆRE GØY

Påmelding på WEB

www.jutultreffen.net

Svein Nilsen, Tlf.: 911 03 706
Eller bruk kontaktskjemaet på vår hjemmeside.

Med sportslig hilsen fra IL. JUTUL Fotballgruppa

Svein Nilsen, turneringsleder

Vi som arrangerer KIWI JUTUL-TREFFEN 2022 ønsker at alle lag melder seg på via internett

REGLER FOR KIWI JUTUL-TREFFEN

TURNERINGEN ER GODKJENT 
AV OSLO FOTBALLKRETS

1) Det spilles 7'er/5'er og 3v3 fotball. Hvert 7'er/5'er lag kan 
bestå av opptil 10 spillere og 3v3 lag opptil 5 spillere. Alle 
skal delta i hver kamp. Spillerbytte kan skje når som helst 
under spillets gang. En spiller kan kun delta på et lag innen 
en klasse.

2) Hvert lag skal senest 30 minutter før første kamp
levere inn lagoppstilling på spillerskjemaet som ligger på 
nettet, til sekretariatet eller det kan sendes inn elektronisk 
på forhånd fra vår hjemmeside.

3) Ellers gjelder NFF's fotballregler og lover for barnefotball.

                                           Skuisletta ligger 6,5 km. fra Sandvika i Bærum i retning Hønefoss. Noen avstander fra andre steder.
Fra Oslo sentrum er det 21 km. med en kjøretid på 25 min. Fra Hønefoss sentrum er det 38 km. med en kjøretid på 41 min.
Fra Drammen sentrum er det 35 km. med en kjøretid på 32 min.

HVOR ER SKUISLETTA:

Påmeldingsavgiften er delt inn i 2 trinn. Se første siden
for informasjon om påmeldingsavgiften pr. lag. Den

innbetales inn til kontonr. 1602.57.85138 innen
samme dato. Påmelding etter 29. juni koster

kr. 1100,- pr. 7'er/5'er lag og kr. 750,- pr. 3v3 lag.

PÅMELDING:

Alle lag skal spille 4 kamper i løpet av 1 dag,
såfremt vær- og baneforhold tillater dette.

                   Spilletiden pr. 7'er/5'er kamp er på 1 x 20 min.
og for  3v3 er den på 1 x 15 min. Ventetiden mellom 
kampene er på max  55 min. for 5'er/7'er og 45 min. for 3v3.
For 5'er/7'er er alle 4 kampene fra 1. kampstart avviklet i løpet av
3 timer og 40 min. og for 3v3 er det i løpet av 2 timer og 55 min.

IL. JUTUL
Skuiløkka 15

1340 Skui

PREMIERING:

NB !

Påmeldingsfristen er satt til senest 29. jun.

P-avgift. kr. 50,- for dagskort.

                     Kampoppsettet legges ut på vår 
hjemmeside i første halvdel av august. Kontaktpersoner 
får beskjed om dette sendt direkte pr epost. Skulle noen 
ikke motta eposten, ta kontakt.

                        Medalje til alle spillere. De klubbene som 
melder på lag i minst 3 årsklasser, er med og kjemper 
om en felles klubb fair play vandrepokal. Her teller alle 

lagene i klubben med i vurderingen. Premiering av 
lagene foregår rett etter lagets 4. og siste kamp.

Parkering i nærheten av banene.

Dersom det blir påmeldt for
mange lag i en årsklasse,

forbeholder arrangøren seg
 retten til å stryke de siste
påmeldte lagene i denne
årsklassen. Om dette blir

 aktuelt, blir lagleder kontaktet.


