
Nærbø Farmers ønsker 
gamle og nye lag velkomne 
til årets Farmers Cup for U13 
i Nye Loen ishall på Nærbø, 
helgen 22.11-24.11. 2013.

PÅMELDING:

Påmeldingsavgift er kr. 3000 pr. 
lag. Beløpet betales inn til Nærbø 
idrettslag på kontonummer 
32950741022. Laget er påmeldt 
når påmeldingsavgiften er betalt og 
registrert, og regnes da for 
bindende. Merk betalingen med 
U13 Farmers cup og din klubb/ditt 
lag. Påmeldingsfrist er senest 4 
uker før turneringen, dvs. 
22.10.2013. Vi praktiserer først-til-
mølla-prinsippet når det gjelder 
påmelding. 

DELTAGERKORT

Spillerne må løse deltagerkort. 2 
ledere pr. lag går gratis. 
Deltagerkortene koster kr. 500 og 
inkluderer 4 måltider (kveldsmat 
fredag, lunsj og middag/kvelds 
lørdag og middag søndag). 
Deltagerkort betales inn samlet for 
hvert lag når turneringsdato 
nærmer seg, på samme 
kontonummer som 
påmeldingsavgiften. Merk 
betalingen Deltagerkort og din 
klubb/ditt lag.

OVERNATTING:

Jæren hotell på Bryne (10 minutter 
kjøring fra ishallen)  har hyggelige 
priser på overnatting til deltagere 
på Farmers Cup. Prisen er 300 kr. 
pr. natt pr. person i 3-mannsrom, 
inkludert frokost. Vi ordner 
bestilling for dere dersom dere 
ønsker å overnatte på Jæren hotell. 
Dersom en vil benytte seg av dette 
tilbudet må en bestille i god tid.

Mer informasjon om Farmers Cup  
U13 kommer på hjemmesiden til 
Nærbø IL: 
http://www.kxweb.no/portal/theme/
organization/main.do?siteId=89 
For påmelding eller spørsmål, ta 
kontakt med turneringsledelsen:

Tommy Knudsen, 99214845, 
tommy.knudsen@lyse.net

Stian Fosnes,  47235675, 
stian.fosnes@lyse.net 

Atle Opsahl, 45058594 
atle.opsahl@kleppnett.no
 

Nærbø ligger ca. 40 km 
sør for Stavanger. 
Transportmuligheter til 
Nærbø er fly til 
Stavanger lufthavn 
(Sola), evt. tog eller bil 
for lag fra østlandet. Lag 
fra Danmark kan reise 
med fergen Hirtshals-
Kristiansand. Fra 
Kristiansand tar det 3 
timer å kjøre.

Vi kan tilby dere en godt 
organisert turnering og 
god mat! Vårt flotte 
idrettsanlegg gir mange 
muligheter til andre 
aktiviteter også. Vi har 
ishall, curlingbane, 
idrettshaller, 
fotballbaner, kafe, 
svømmehall og skole. 
Alle lag får tilbud om en 
økt i svømmehallen.

KAMPER:

Kapasiteten er 7-8 lag. 
Det blir 6-7 kamper pr. 
lag. Alle møter alle i et 
seriespill.

Det blir premiering til 
spillerne for 1., 2. og 3. 
plass. 

Spilletid: 2x15 min. 
Maksimum ramme for 
hver kamp er 55 
minutter.

Den første kampen 
spilles fredag 
ettermiddag. I 
kampoppsettet vil vi 
selvsagt ta hensyn til 
tilreisende lag og 
kamptidspunkt, både på 
fredagen og søndagen.

Turneringen er godkjent 
av NIHF, og NIHF’s 
kampreglement for U13 
vil bli fulgt.


