
DNB HALSATURNERINGA 2016 
Vi ønsker velkommen til 

26.-28. August

Turneringsopplegg
Alle lag vil få minimum fire kamper hver.Alle kamper 
spilles på Naturgress/Kunstgress.Ved ulik påmelding 
i  Mg/Mj og Lg/Lj forbeholder Halsakameratene seg 
retten til å blande Klassene. Resultatene vil fortløpende 
bli notert på tavle,og på nett.. I Smågutter/Småjenter og 
Gutte/Jente klassen kåres et vinnerlag og i disse klassene 
vil innledende runder spilles som serie og finalene som 
cup. I innledende puljespill der det er poenglikhet og lik 
målscore, vil innbyrdes oppgjør være avgjørende for hvem 
som går videre.

Kamptider er: 2x12 min med sidebytte. I semifinaler og 
finaler er spilletiden 2x12 min. med 1 min pause. For alle 
klasser der det står uavgjort ved fulltid i semifinaler/fina-
ler spilles 2x5 min. ekstraomganger. Om en klubb stiller 
med flere lag i samme klasse (sluttspillklassene, ikke lille 
eller mini) kan en spiller kun benyttes på ett lag.

Det spilles ellers etter NFF`s spilleregler for 7-er/5-er 
fotball på små baner.

Når det gjelder disper så følger vi kretsen sine regler, og 
det vil ikke bli gitt disper for kun denne turneringen. 

Årets Halsaturnering er den 19. i rekken og IL Halsakameratene har den glede å invitere til 
turnering for aldersbestemte fotballag på Halsa stadion den 26-28. august. 

Premiering
Alle deltakere får hver sin 
premie. I tillegg premieres 
klassene over 12 år med 
pokaler til de tre beste lagene 
og vinnerene i hver klasse får 
en vandrepokal.

Overnatting
Furøy Camping 
Tlf: 75750525/47831810. 

Kvitbrygga 
tlf: 75750080/94806320. 

For overnatting på Halsa skole, 
gjestegård: kontakt Jan-Magne 
Antonsen, mob.nr. 95886058 
(60,- pr. pers.pr.døgn).

Ved overnatting på Halsa 
Frikirke, 
ta kontakt direkte med Kitty 
Myrvang på mob.nr. 90099817 

5-er fotball 
for jenter og gutter. 

7-er fotball
 for SMG, SMJ, LG og LJ. 

5-er fotball 
for miniputter 1, 2, 3 og 4. 

Påmeldingsfrist 10.august 2016
Påmeldingsavgift pr.lag kr 1000,- som 
må betales ved påmelding 
konto nr. 1503 60 93193. Ingen klub-
ber kan påregne å spille i 
turneringa før påmeldingsavgiften er 
betalt. 
Dersom antall påmeldte lag overskrider 
vår kapasitet, gjelder ”først 
til mølla” prinsippet.

For påmelding til turneringa gå til: 
http://www.profixio.com/reg/halsaturneringa2016
Hold nede CTRL og klikk på link

For spørsmål kontakt:
Jan-Magne Antonsen  
Tlf: 95886058/21542594 
Mail:jan-mant@online.no
 
Kjell-Linas Solhaug
Tlf: 415 76 896
Mail: kjellsolhaug@outlook.com

For påmelding:  http://www.profixio.com/reg/halsaturneringa2016

For påmelding til turneringa gå til: 
http://www.profixio.com/reg/halsaturneringa2016
Hold nede CTRL og klikk på link


