
Invitasjon til BLÅFALL Stopp Volden Cup 2012  
19.-21.oktober      
  
 
BLÅFALL, Nordland Røde Kors, Bodø Røde Kors og F.K. Bodø/Glimts ungdomsavdeling har gleden av å 
invitere til BLÅFALL Stopp Volden Cup 2012 i Nordlandshallen helgen 19. til 21. oktober. 
  
Fotballturneringen er åpen for gutter i aldersgruppen 11-16 år og jenter i aldersgruppen 11–17 år. 

 
Alle kamper i Nordlandshallen 
Turneringen avvikles i Nordlandshallen med 5-er lag og er åpen for alle registrerte jentelag født 1995 
- 2001 og guttelag med spillere som er født i 1996 – 2001. 
  
Tilreisende lag må være tilgjengelig for å spille første kamp fra kl. 20 på fredag 19. oktober. 
For alle årsklasser er spilletiden 1x25 min. 
For 1996 – 1999 klassene spilles det innledende kamper og sluttspill. Hvert lag er garantert minst 3 
kamper i sluttspillklassene og minst 4 i de øvrige klassene. 
  

Premiering 
Det deles ut pokaler til de fire beste gutte- og jentelagene i sluttspillklassene. Alle deltakere mottar 
effekt vedregistrering. 
  

Begrenset overnattingskapasitet 
Vi vil gjøre vårt ytterste for å være behjelpelig med å skaffe overnatting til alle tilreisende lag, men 
gjør oppmerksom på at det grunnet ombygging på Bankgata skole er begrenset tilgang på klasserom. 
Det vil derfor være først til mølla for bestilling av overnatting der. Pris overnatting er kr 60,- pr døgn 
pr spiller og frokost kr 40,- pr. døgn pr. spiller. For bestilling send mail til Elin.Albrigtsen@politiet.no 
med lagsnavn og antall spillere.  
 
Thon Hotell Nordlys tilbyr også overnatting til gode idrettspriser. Kr. 795,- for dobbeltrom og kr. 995,- 
for trippelrom inklusive frokost. Bestilling gjøres direkte hos Thon Hotell Nordlys, 755 31900. 
  

Påmelding 
Påmeldingsfrist: 21. september. 
Påmelding her: BLÅFALL STOPP VOLDEN CUP 2012  

 
Vær nøye med registreringen i feltene ”Klubb” og ”Lagnavn”. Dersom din klubb ligger i listen over 
klubber så bruk denne, ikke opprett ny klubb. Alle lag må påmeldes med kontaktperson, tlf og e-post. 
Tilreisende lag må være tilgjengelig for å spille første kamp fra kl. 20 på fredag 19. oktober. 
  
Det er en grense for antall lag innenfor hver klasse, slik at det ikke kan garanteres plass selv med 
påmelding innen frist.  
  
Påmelding er bare gyldig ved innbetaling av påmeldingsavgiften innen fristen. 
Påmeldingsavgiften er satt til kr 1.100,- pr lag uansett klasse og betales inn på kto. 4509.29.66309. 
Merk innbetalingen med Stopp Volden Cup 2012 og lagets navn og årsklasse. 
  
Endelig program for hele arrangementet legges fortløpende ut på hjemmesiden og kampoppsett 
settes opp i Cupassist og distribueres i god tid før turneringsstart. 

http://www.blaafall.no/index.php/blaafall/index
mailto:Elin.Albrigtsen@politiet.no
http://www.cupassist.com/pamelding/redirect.php?tknavn=svc2012cup%20
http://www.kxweb.no/portal/start.do?siteId=139&iwips


  
Spørsmål om arrangementet kan rettes til Kjell Nikolaisen, mail kjell@glimt.no , 93043550 
Spørsmål om kampoppsettet kan rettes til Rune Larsen, glimtua@gmail.com , tlf 46968686 
  

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å delta på den niende Stopp 
Volden Cup i Bodø! 
  

Hilsen BLÅFALL, Nordland Røde Kors, Bodø Røde Kors og  
FK Bodø/Glimt 
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