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Stavanger Hockey ønsker alle deltakende lag, med støtteappa-
rat og medreisende tilskuere, hjertelig velkommen til Forbund-
scup U16 i Stavanger. Forbundscup er sesongens klimaks i U16 
klassen, og alt ligger til rette for at dette blir tre dager fullspekket 
med god ishockey og tette kamper. 
Dommerne er også en ikke ubetydelig faktor for å få gjennom-
ført gode kamper, respekter dommeravgjørelsene, la dommerne 
dømme og benytte engasjementet til å heie fram og oppmuntre 
eget lag. Vi ser fram til gode kamper gjennomført i en sportslig 
atmosfære både på og utenfor isen. Det jobbes hardt, tøffe du-
eller, men vi respekterer avgjørelsene. 
Kampene vil foregå i DNB Arena, Stavanger Ishall og i Sid-
dishallen. Renoverte Siddishallen (som er Norges nesteldste) 
ble ifjor Norges første arena med de nye vantene ihht moderne 
krav. Til slutt vil de to beste  lagene få spille finale i DNB arena 
søndag kl 17.00. men før det skal mange kamper spilles.  Vi 
benytter anledningen til å takke drift i hallene for et flott samar-
beid, og den gode dialogen er viktig for et suksessfullt arrange-
ment. Samtidig må vi også nevne Stavanger kommune, som 
en verdifull støttespiller, og en kommune med aktiv holdning til 
idrettspollitikk, og til at anlegg stimulerer aktivitet blant befolk-
ningen. 
Av andre ting enn forundscup i helgen, så nevnes det at Oilers 
spiller hjemmekamp i første kvartfinale i DNB arena fredag, og 
på lørdag oppfordrer vi alle til å ta seg en tur innom isbane 2, 
ca ved 13.00 tiden og se Norges største hockeyskole og norges 

lengste kakebord. Og la seg inspirere, så mange hockeyskoler 
i fremtiden får like god rekruttering som Ernst Falch og co får til. 
Er man interessert er det bare å ta kontakt med Ernst å spørre 
og grave.
En turnering gjør seg ikke selv, og vi vil i tillegg til gode samar-
beidspartnere berømme alle foreldrene som står på. I tillegg er 
vi takknemmelige for å ha med oss gode og viktige sponsorer, 
som har vært med oss på flere arrangementer. Vi vil også trekke 
fram verdien av å ha et positivt Oilers som i tillegg til praktisk 
hjelp med lokaler ol. også stiller opp som sponsor i turneringen.
Vi håper alle får noen fine dager. Skulle det være noe du lurer 
på, så nøl ikke med å kontakte oss fra arrangørklubben. Vi skal 
gjøre vårt beste for hjelpe. Konstruktive innspill setter vi pris på 
- vi kan alle bli bedre!
Velkommen til Forbundscup 2016 i Stavanger enten man er 
spiller, trener, leder, dommer, foreldre eller tilskuere. 
Hyggelig å ha dere her, og lykke til med turneringen!

VI GLEDER OSS! 
Arrangementskomiteen på vegne av foreldregruppen

Velkommen til 
Forbundscup u16

i stavanger 2016

Every day
Is a great day

For Hockey



Til spillere, dommere, trenere, ledere, foreldre og alle andre interesserte.

Velkommen til Stavanger og velkommen til Forbundscup U16. 

Stavanger er en internasjonal by og vi har et stort, inkluderende og 
mangfoldig idrettsmiljø. Ishockey fyller en stor del av dette miljøet, vi er 
stolte over å ha et elitelag som nylig har blitt seriemestere i Get ligaen, 
samtidig som Stavanger Hockey Damelag tok serietittelen for Damer. Og 
så har vi Stavanger Hockey som er norges største ishockeyklubb. En by 
får ikke et av landets beste ishockeylag uten engasjerte foreldre og trenere, dugnadsarbeidere, og uten en stor 
spilleglede blant barn og unge. Det har vi i Stavanger, og når Forbundscup 2016 skal arrangeres har mange lagt 
seg i selen for best mulig arrangement for spillerne og de tilreisende.

Jeg ønsker dere alle en fin og opplevelsesrik weekend med godt spill i Stavanger Ishall, Siddishallen og DNB 
Arena. Håper oppholdet i Stavanger blir bra, og kanskje får dere mulighet til å oppdage mer av området vårt. Men 
mest av alt velkommen og lykke til med Forbundscupen U16.

  Hilsen...
Christine sagen Helgø
Ordfører i stavanger

opplev sesong avslutning  
på skøyte og hockeyskolen

På lørdag så ooppfordrer vi alle til å ta seg en tur innom 
isbane 2 i Stavanger ishall, ca ved 13.00 tiden for å se de to 
partiene i Norges største hockeyskole og norges lengste kake-
bord. Og la seg inspirere, så mange hockeyskoler i fremtiden 
får like god rekruttering som Ernst Falch & Co får til... 

Ernst er alltid villig til å dele og til å snakke rekruttering, og 
motivering. Er man interessert er det bare å ta kontakt med 
Ernst å spørre og grave. Ernst Falch mobil : 45 41 72 39



Forbundscup 2016

PuLJEInnDELInG
puLJE A puLJE b

Storhamar

Vålerenga leangen

FriSk aSker lørenSkog

StaVanger manglerud Star

Dommere
Norges Ishockeyforund har tatt ut følgende dommere  
til Forbundscup U16 i Stavanger 11-13. mars 2016

 
 

Anders Eklo
Matz Bordvik Øen
Hans Jørgen Roti Uttgaard
Alexander Tukun Eriksson
Paal Christian Farmen
Sondre Søstumoen
Eric Andreas Kolstø

Ragnar Koloen Skaug
Espen Olsvik
Herman Kruse Johansen
Njaal Søstumoen
Marius Oswold Hermansen

nihF dommeransvarlig for turneringen er kenneth rosenlund



norges ishockeyforbund
Forbundscup For u16 

Stavanger 11 – 13. mars 2016

Gratulerer med kvalifisering til det som sikkert er sesongens høydepunkt for alle norske U16 
spillere og deres familier, trenere og lagledere !
Dere får nå en helg sammen med de beste ishockeyspillerne i Norge i denne aldersklassen.  Du kan se fram til spennende kamper i flotte 
omgivelser med andre spillere som gleder seg like mye som deg.  Nå er du og ditt lag på «scenen»  –  det er bare å legge «all in»!
NIHF’s  årlige Forbundscuper er viktige turneringer som viser hvilken type spillere klubbene klarer å utvikle og nivået på norsk ung-
doms-ishockey. Sannsynligheten er stor for at det blant dere er utøvere som skal spille med det norske flagget på drakten hvis du er 
tålmodig og vil nok,…. lenge nok !   
Det bør motivere til topp innsats under turneringen.
I tillegg til det sportslige vil vi lete etter spillertyper som er «gode lagkamerater» så vel på isen som i garderoben.  Norsk ishockey vil se etter 
utøvere som prøver å etterleve våre  verdier om å være….  

Engasjert - raus - Ekte  
Det er når vi samler lagene i en felles turnering, man får muligheten til læring og utvikling på tvers. Mange av dere har stort talent og vil levere 
prestasjoner på høyt nivå.  Likevel er kanskje det viktigste i denne ungdomstiden at du har «talent for å trene», lære av andre og ha det gøy ! 
Stor takk til vår hockeyfamilie i Stavanger, og breddeklubben spesielt, som nok en gang har tatt ansvar for FC-U16  samt til dommere og 
frivillige som gjør slike arrangementer mulig. Jeg er helt trygg på at dette vil bli et meget vellykket arrangement. 
På vegne av Norges Ishockeyforbund vil jeg ønske lagene og arrangøren lykke til !

«Hockey er livet,… resten er detaljer !»
Gerhard Nilsen, President

  Hilsen...
Gerhard nilsen
President, norges Ishockey forbund

SOLUTIONS AS



gno  time gruppe  arena  home 
team

 away 
team  res. Bonus 

poeng

1 18:00 Pulje A Siddishallen ....... - ....... ....... - .......

2 18:00 Pulje B Stavanger 
isbane 2 ....... - ....... ....... - .......

3 20:00 Pulje A  Stavanger 
isbane 2 ....... - ....... ....... - .......

4 20:00 Pulje B Siddishallen ....... - ....... ....... - .......

FrEdAG 11. MArs
KAMp proGrAM

turneringsledelse fra nihF
Turneringsansvarlig: Grethe Fjeldstad 41 46 98 70

Dommeransvarlig: Kenneth Rosenlund, 97 57 06 29

turneringsledelse: 
Peder E. Farmen, 90 17 19 03
Staale Fjellberg , 48 16 04 57
Bjørn Berland, 95 26 58 92

Sekreteriatansvarlig:
Ellen Femsteinevik, 98 20 66 31

Bespisning
Ann Christin Rødne, 99 03 99 25

Frukt til lagene:
Cathrine Eckhoff, 91 74 48 73

kiosker Siddishall & Stavanger ishall
Lisbeth Moen, 41 25 08 98

kiosker dnB arena:
Tone Bruvoll, 97 01 09 96

helse
Lege: Reno Karlsen

Sykepleier: Anne Solfrid Fjellberg 90 06 02 97
Fysioterapeut: Ann Christin Rødne, 99 03 99 25

Sikkerhet 
Ståle Fjellberg, 48 16 04 57

ryddeansvarlig: 
Frode Liberg 93 21 83 95

KontAKtpErsonEr  
for Forbundscup u16 i stavanger 2016



LØrdAG 12. MArs
KAMp proGrAM

gno  time gruppe  arena  home 
team

 away 
team  res. Bonus 

poeng

5 10:00 Pulje A Stavanger 
isbane 2 ....... - ....... ....... - .......

6 10:00 Pulje B Siddishallen ....... - ....... ....... - .......

7 12:00 Pulje A Siddishallen ....... - ....... ....... - .......

8 12:00 Pulje B DNB Arena ....... - ....... ....... - .......

9 16:00 Pulje B Siddishallen ....... - ....... ....... - .......

10 16:00 Pulje A DNB Arena ....... - ....... ....... - .......

11 18:00 Pulje A  Siddishallen ....... - ....... ....... - .......

12 18:00 Pulje B DNB Arena ....... - ....... ....... - .......



sØndAG 13. MArs
KAMp proGrAM

gno  time  game  arena  home 
team

 away 
team  res.

13 09:00 5-8 plass Siddishallen A3 B4 ........... - ...........

14 09:00 5-8 plass Stavanger 
isbane 2 B3 A4 ........... - ...........

15 11:00 Semi- 
finaler

Stavanger 
isbane 2 B1 A2 ........... - ...........

16 11:00 Semi- 
finaler

Siddishallen A1 B2 ........... - ...........

17 14:30 7.plass Siddishallen T13 T14 ........... - ...........

18 15:00 5.plass DNB Arena V13 V14 ........... - ...........

19 16:30 3.plass Siddishallen T15 T16 ........... - ...........

20 17:00 1.plass DNB Arena V16 V15 ........... - ...........





SOLUTIONS AS



sTJERnEn
puLJE

A

Hvit Rød Navn
71 29 Kristian Høvik
26 30 Tobias Normann
23 2 Anders Johnsen
90 3 Oscar Westmark
57 4 Stian Hansen
22 5 Trym Løkkeberg
61 6 Fredrik Holberg
77 7 Niklas Finsrud
76 8 Niklas Heier
52 9 Aksel Bjørkelo

Hvit Rød Navn
88 18 Andre Finstad
8 19 Emil Buskoven
12 20 Ole Henrik Arnesen
44 22 Robin Sakshaug
41 31 Marinius Pettersen
66 33 Daniel Sakshaug
81 81 Sander Hurrød
97 97 Julie Øiseth

Trener: Ole Øiseth
Hjelpetrener: Adrian Johnsen
Lagleder: Ole Kristian Heier
Matris: Geir Høvik
Mattris: Jan Bjørkelo



sTORHAMAR
puLJE

A

Nr Navn
1 Herman Martin Smaaberg
30 Simen Hallem Sønsthagen
34 Julian Malman
35 Joakim Grønstad
37 Truls Søby                                   A
38 Patrick R. Elvsveen
43 Marius Bogsveen
45 Christopher Van Doorn                C
46 Bror Sveinung Skaarer
50 Mattis Løken
51 Vetle Østrem Salsten
52 Vetle Johansen Rasmussen

Nr Navn
54 Markus Aas-Eng Mikkelsen
56 Mats Vesterås Alfstad
57 Kevin Bergsodden
61 Fredrik Larsen
62 Kristoffer Henriksen Ulset
63 Adrian Berget                             A
64 Håvard Østrem Salsten

Trener Tommy Larsen
Trener Petter Salsten
Lagleder Fredd K. Søby
Lagleder Per A. Berget



VÅLEREnGA
puLJE

A

Nr Navn
50 Mikkel Johanson
49 Christoffer Larsson
31 Tobias Johansen Breivold 
21 Oliver Renden Skråmo
23 Magnus Gjerlaug
24 Eirik Færestrand
25 August Fløtre
26 Bjørn Lone
27 Alexander Thomas
28 Casper Wold Johansen
29 Eric Granlund
33 Eskil Gulbrandsen
34 Nico Eliesen
35 Christer Grov

Nr Navn
36 Markus Langeng
38 Petter Moger
40 Theodor Hagen
42 Sondre Bolling Vaaler
46 Millie Rose Sirum
37 Linuz Bækken
43 Calle Spaberg Olsen
45 Tobias Sørlie
47 Mats Viker Brekke
48 Brian Kåpvik Martinsen

Trener: Kim Veisten
Trener: Jan Andre Aasland
Matris: Svend Johansen
Lagleder: Kenneth Thomas



LEAnGEn
puLJE

A

Nr Navn
30 JAN MAGNUS RØNNINGEN
31 MATHIAS BRUMO KROGH
9 HÅVARD WULLUM
10 JØRGEN FJÆRLI
19 JONAS BUAN ØFSTI
22 NIKLAS SANDØ
25 BRAGE SJÅLAND
36 CHRISTOFFER KOWALEWSKI
44 SANDER HÅKAN SKÅLVOLL
49 STIAN MOKSNES
54 MARTIN RØSTEN
55 TOBIAS DAHL HELGEMO

Nr Navn
63 BENJAMIN MEISLER
69 JONAS LORENTZEN
70 MAGNUS HANSER
75 KENNET LANGHANKE
80 FREDRIK LUND
89 OLE CHRISTIAN WESTAD LARSSEN
91 HENRY NYMOEN

Hovedtrener: Morten Lorentzen
Ass trener: Kjetil Sandø
Lagleder: Frode Lund
Materialforvalter: Bård Inge Helgemo



Bonuspoeng (gjelder ikke søndag) 
Som i seriespillet på fredag og lørdag (gjelder 
målvakter). Ingen bonuspoeng på søndag. NB. 
Bonuspoeng er en del av kampens resultat og 
teller naturligvis med i alle utregninger (også 
innbyrdes oppgjør).

høyeste innstans under Forbundscupene 
Forbundscupens høyeste innstans er NIHF`s 
arrangementsansvarlig som også er jury i evt. 
saksbehandling av protester etc. Beslutninger 
som treffes av arrangementets høyeste innstans 
er endelige. Ingen ankemulighet.

dommere og dommeroppsett 
Dommere tas ut av NIHF`s dommerutvalg. NIHF 
utarbeider dommereoppsett løpende i cupen 
som avhenger av dommernes prestasjoner. Det 
er en eller flere dommerveiledere på hver kamp.

drakter: 
Vi ber lagene om å ha med seg to draktsett (ved 
draktlikhet bytter bortelaget drakter)

uavgjort i kamper som skal ha en vinner 
Det spilles ”sudden death” (1 x 10, det spilles 
med 4 spillere på hvert lag). Dersom det fortsatt 
er uavgjort, avgjøres kampen ved straffeslag-
konkurranse iht. NIHF`s regler.

Protester 
Behandles av NIHF og § 2, pkt. 2 og 3 i NIHF`s 
protest – og appellreglement gjelder. Protest-
gebyret er på kroner 1000,- og skriftlig protest 
leveres NIHF senest 30 minutter etter kampslutt.

Protestgebyret må leveres sammen med 
protesten og tilbakebetales dersom protesten blir 
tatt til følge. NIHF`s avgjørelse er endelig.

disiplinære straffer/saksbehandling 
NIHFs tilstedeværende representant tar seg av 
dette i henhold til ”Rapport om straff” fra dommer-
en og evt. dommerveileder.

Vanning/spilletid 
Spilletiden er 3 x 15 min. effektiv tid i alle kamper 
m/vanning mellom 2. og 3. periode (kun 5 min 
pause mellom 1. og 2. periode). Unntatt er 
finalekampen søndag som spilles 3 x 20 min 
med ispreparering i begge pauser.

all Star team: 
Det skal kåres All Star Team, dette offentliggjøres 
på søndag.

RETnInGsLInJER u16
FORBunDsCuP u16 2015/2016

poLIcYdoKuMEnt 
Gjelder selvsagt under Forbundscupene.  

Følgende 10 forseelser er med: 
1. Slashing 

2. Farlig spill med høy kølle 
3. Charging 
4. Boarding 

5. takling bakfra 
6. takling mot hode og nakke 

7. knetakling 
8. albuetakling 
9. krysstakling 

10. Clipping 
*Spilleren det gjelder forlater kampen, og en annen 

spiller soner den aktuelle tominutters utvisning.

 
 

uAVGJort I KAMpEr 
som skal ha en vinner

Det spilles ”sudden death” (1 x 10, det spilles med 4 spillere på hvert 
lag). Dersom det fortsatt er uavgjort, avgjøres kampen ved straffeslag-
konkurranse iht. NIHF`s regler.
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Boarding
Striking the closed fist 
of the hand once into 
the open palm of the 

other hand.

Charging
Rotating clenched fists 
around one another in 

front of the chest.

delayed Calling 
oF Penalty

The non-whistle hand is 
extended straight above 

the head.

elBowing
Tapping the elbow with 

the opposite hand.

Body CheCking
(Body Contact cate-

gories and Non-Check 
Adult classifications)

The palm of the 
non-whistle hand is 
brought across the 

body and placed on the 
opposite shoulder.

CheCking  
From Behind
Arm placed behind 

the back, elbow bent, 
forearm parallel to the 

ice surface.

delayed whiStle  
(slow whistle)

(Blue-Line Off-Sides, Delayed 
Off-Side Classifications Only)

The non-whistle hand is extend-
ed straight above the head. If 

play returns to the Neutral Zone 
without stoppage, or as soon as 

the offending team clears the 
zone, the arm is drawn down.

Fighting  
(roughing)

One punching motion 
to the side with the 

arm extending from the 
shoulder.

Butt-ending
Moving the forearm, 

fist closed, under the 
forearm of the other 

hand held palm down.

CroSS-
CheCking

A forward motion with 
both fists clenched, 
extending from the 

chest.

delaying  
the game

The non-whistle hand, 
palm open, is placed 
across the chest and 

then fully extended 
directly in front of 

the body.

goal SCored
A single point, with 

the non-whistle hand, 
directly at the goal 
in which the puck 

legally entered, while 
simultaneously blowing 

the whistle.

doMMErtEGn

hand PaSS
The non-whistle hand 
(open hand) and arm 

are placed straight down 
alongside the body and 
swung forward and up 
once in an underhand 

motion.

head ContaCt
Non-whistle hand 

placed palm inward on 
the back of the helmet.

high- StiCking
Holding both fists 

clenched, one 
immediately above the 

other, at the side of 
the head.



holding
Clasping the wrist of the 
whistle hand well in front 

of the chest.

iCing
When the puck is shot or deflected in such a manner 

as to produce a possible icing situation, the back 
linesman will signal to his partner by raising his 
non-whistle hand over his head (same as Slow 

Whistle). The instant that the conditions required to 
establish “icing the puck” have occurred, the front 

linesman will blow his whistle to stop play and raise 
his non-whistle hand (same as Slow Whistle). The 

back linesman will give the icing signal by folding his 
arms across his chest.

kneeing
A single tap of the right 

knee with the right hand, 
keeping both skates on 

the ice.

holding the 
FaCemaSk

Closed fist held in front 
of the face, palm in 

and pulled down in one 
straight motion.

interFerenCe
Crossed arms 

stationary in front of 
the chest with fists 

closed.

matCh Penalty
Tap open palm of the 
hand on top of the head.

hooking
A tugging motion with 
both arms, as if pulling 
something toward the 
stomach.

miSConduCt
Placing of both the 

hands on hips one time.

doMMErtEGn

Penalty Shot
Arms crossed  

(fists clenched)  
above the head.

SlaShing
One chop of the hand 

across the straightened 
forearm of the other hand.

time-out or 
unSPortSmanlike 

ConduCt
Using both hands to 

form a “T.”

“waShout”
Both arms swung laterally across the body at shoulder level with palms down.

1) When used by the Referee, it means no goal or 
violation so play shall continue.

2)When used by the Linesmen, it means there is no icing, 
off-side, hand pass or high sticking violation.

triPPing / 
CliPPing / leg 

CheCking
Strike the side of the 

knee and follow through 
once, keeping the head 

up and both skates on 
the ice.

SPearing
A single jabbing motion 

with both hands together, 
thrust forward from in front 
of the chest, then dropping 

hands to the side.



FRIsK AsKER
puLJE

b

Nr Navn
26 Mathias Falseth
50 Max Nygren
1 Henrik Fayen-Vestavik
27 Liam Young
29 Kristoffer Thomassen
28 Sivert Simonsen
33 Thomas Bækken
41 Sander Elias Aasen
37 Felix Nordberg
10 Lars Pilip Granath
43 Jonathan Krogstad
44 Remy Gaussen
36 Ole Busk Martinsen

Nr Navn
40 Erik Beier Jensen
47 Henrik Holmsen
48 Vebjørn Homlung
49 David Henriksen
38 Max Wilhelm Skogdal
39 Erlend Melter
42 Fredrik Bøhn Bergflødt
46 Martin Bråthen

Trener: Tom Røymark
Lagleder: Marius Holmsen
Matrialforv: Tommy Falseth
Matrialforv: Bjørn Jensen



LøREnsKOG
puLJE

b

Nr Navn
30 Anders Haugum
39 Eirik Rogstad
70 Theo Rooseboom de Vries
3 Mads Christian Hanneborg
13 Andrè Berg
18 Tolga Tikir
55 Sander Desmot
86 Mats Kløfta
92 Fredrik Pedersen
6 Ulrik Bank Opøien
8 Truls Bråthen
20 Jens Jacob Togstad Bjørnslett

Nr Navn
21 Nikolai Soleng
22 Sander Frøberg
68 Isaac Palmgren
83 Kenneth Pappalardo Gulbrandsen
91 Kornelius Bordewich
96 Odin Mørch-Karlstad
69 Storm Mørch-Karlstad

Lagleder: Christian Hanneborg
Trener: Per Arne Sanden
Ass trener: Kenneth Rågli
Materialforvalter: Hans Erik "Bumpen" Hauge

Kjosavik Emballasje Vest AS



sTAVAnGER
puLJE

b

Nr Navn
29 Preben Emil Joseph
31 Torjus Knutsen
33 Fredrik Dretvik
22 Connor Cozmo Klees
75 Sivert Berland
67 Jonas Fjellberg
9 Daniel Haukali
14 Adrian Frøiland
27 Fredrik Löschbrandt
20 Oscar Wikan 
6 Fredrik Eriksen
13 Christian Ohm
4 Anders Fosnes
11 Mathias Moen

Nr Navn
41 Simen Femsteinevik
5 Mathias Liberg
10 Tobias Uggerud
36 Hans Jacob Eckhoff
17 Thomas Alexander Farmen
2 Jonatan Risa Sunnevåg
8 Daniel Vigre 
79 Christian Wetteland
23 Christian Rødne

Trener Iiro Sutinen
Materialforvalter Kenneth Moen
Lagleder Bjørn Berland
Lagleder Ståle Fjellberg



MAnGLERuD
puLJE

b

Nr Navn
70 Fredrik Nilsen
2 Henrik Østli
54 Alexander Brøther
4 Jim Tilley
5 Tinius Ravn
6 Markus Lam
7 Daniel Larsen
8 Ole Holm
10 Lars Øien
11 Jonathan Hafsmoe
14 August Rise Moe
19 Pontus Finstad

Nr Navn
25 Martin Gerogsen
3 Marius Johnsen
36 Eric Davis
44 William Johansen
48 Shafaat Hashim
74 Sebastian Rismyr
55 Emil Kratz

Trener Petter Wik
Lagleder Vibeke Rise
Materialforvalter Kennet Østli
Materialforvalter Christian Hafsmoe



                         praktisk informasjon u16 Forbundscup

Garderobefordeling 
Samtlige lag får fast turneringsgarderobe i Sid-
dishallen eller Stavanger ishall for hele helgen.
Garderobe fordelingen får man ved ankomst og 
garderobene er merket med klubbnavn.
> når lagene spiller i dnB arena vil de få tildelt 
kampgarderobe der man kan skifte til skøyter osv.
> mellom Stavanger ishall og Siddishallen 
kan man gå uten skøytebeskyttere, vi vil allikevel 
anbefale å ha med seg skøytebeskyttere. 
> Det er egne dommergarderober merket i hhv. 
Siddishall, Stavanger Ishall og DNB arena
 
bespisning: 
Bespisning på fredag er i Varmestuen i Stavanger 
Ishall.
All bespisning lørdag og søndag skjer i  
Restaurant Legenden i 3 etasje i DNB arena.
Det er kun adgang til restauranten for deltagere 
med gyldig armbånd.  

tIdEr For bEspIsnInG: 
Fredag 11. marS i Varmestuen Stavanger Ishall 
16.00 Stjernen 
17.00 Lørenskog 
17.00 Storhamar 
17.15 Vålerenga 
20.00 MS 
20.00 Leangen
lørdag 12. marS i restaurant 3. et i DNB 
arena
lunSj: 
12.00-13.00 Vif, Stjernen og Stavanger  
13.45-15.00 Lørensk., Storh., MS, Leangen
middag: 
15.30-16.15 ? 
18.00-19.00 Lørensk., Storham., Stjernen 
19.45-20.30 Vif, Leangen, Stavanger, MS
Søndag 13. marS i restaurant 3 et., i DNB arena

lunSj: 
11.30-12.30 for aktuelle lag i kamp 13 og 14 
12.45-13.45 for aktuelle lag i kamp 15 og 16.
Eventuelle endringer avtales direkte med mat- 
ansvarlig Ann Christin Rødne, mob: 99 03 99 25
 
Hovedpunkter for turneringen
Fredag 
Kl.17:00 Direktoratsmøte, Siddishallen 
møterom under tribune 
Kl. 18:00-22.00 Puljespill-kamper
lørdag 
Kl. 10.00-14:00 Puljespill-kamper 
Kl. 16:00-19:45 Puljespillskamper
Søndag 
Kl. 09.00-19.15 Suttspillskamper 
Kl. 16.30 Bronsefinale, Siddishallen 
Kl. 17:00: Finale, DNB arena

MVp 
Etter hver kamp utnevnes en spiller fra hvert lag 
til lagets mest verdifulle spiller i kampen. Lagene 
stiller opp på blålinje, spilleren fra hvert lag 
utnevnes og deretter takker man for kampen.

ALL star team 
Det vil utnevnes et All Star Team for turneringen

turneringssekretariatet 
Fredag er turneringssekreteriat i presselosjen i 
Siddishallen, Glassbur midt på tribunen
lørdag og Søndag er turneringssekreteriat i 
SUS losje i 3 etasje i DNB arena, rett ved restau-
ranten og første losje hvis man går til venstre når 
man kommer opp trappen

trener/leder/delegatrom 
Fredag: 2 etasje i Siddishallen, trapp opp til 
venstre før man går inn i hallen.
lørdag og søndag i 3 etasje i DNB arena, forbi 
turneringsekreteriat.  DNB lounge vil være et tren-
er/leder/delegat rom. Her står det kaffe, frukt ol.

turnErInGsKIosKEr 
> Varmestuen i Stavanger Ishall fungerer som kaf-
eteria/kiosk, det vil også være kiosk i Siddishallen, 
samt  i DNB arena er kiosk nr 1 åpen i 2. etasjen 
(opp trappen og til venstre) Det vil også selges 
varmmat som pølse og Taco/Fajita. 
> Turneringskioskene tar kort på lørdag og 
søndag.
 
ordensregler: 
Sett dere inn i ordensreglene til Stavanger ishall.
Køllebruk kun på isflatene (gjelder også 
garderober). Respekter sperringer og ha generell 
god oppførsel.
DNB Arena har et absolutt krav - KUN OILERS 
EGNE PUCKER SKAL BENYTTES PÅ IS I DNB 
ARENA (for å unngå merker). 
Merk også at garderobe-anlegget i DNB arena 
er  kun er for spillere og ledere. Publikum benytter 
hovedinngang og går opp trappen og inn på 
tribunene 

Informasjon om cup’en  
> Alle kampene blir ført live i hockey.no hvor dere 
finner link direkte til hockey live.
> Kampene som spilles i Siddishallen og i DNB 
arena vil bli streamet på Live Arena (gå via www.
hockey.no og finner link til Live Arena

skøyteslip 
Det vil være sliper tilgjengelig i slipeboden i  
Stavanger Ishall, som ligger vis-a-vis  
garderobe 7, kr 50,-
Tidspunktene er fredag kl. 17.00-18.00 og lørdag 
kl. 11.30-12.30
> Utover disse tidene, ta kontakt med slipere 
Bjørn Berland : 95 26 58 92 
Jan Petter Løschbrandt : 90 78 36 92 
Sigve Eriksen : 95 96 00 94



Svanholmen 23, 4313 Sandnes • Tlf.:  51 82 78 00 • Fax: 51 82 78 99
www.motorforum.no/stavanger

Hovedleverandør 
av biler til 

og hockeyfamilien
Kontaktperson for hockeyfolket 

Frode Haukali, telefon direkte 51 82 78 78 | Mobil: 913 86 822 
Sentralbord 51 82 78 70 |  Email: frode.haukali@motorforum.no


