
 

Fossum 5’er Cup 2016 

15. – 16. oktober 2016 

_____________________________________________ 

 

Fossum IF har gleden av å invitere til 5’er cup på Fossum  

 

Årsklassene 2006 – 2009 

Jentelag og guttelag 

Over 1000 barn samles i to dager 

Pokaler til alle spillere 

Klubbhus med servering 

Avrund fotballsesongen med Fossum Cup! 
 

Tid: Lørdag 15. og søndag 16. oktober 2016 

Sted: Oppmøte ved Fossum IF Klubbhus, Ankerveien 245, 1359 Eiksmarka 

Påmeldingsfrist: 20. september 2016 

 

Påmelding og betaling: Gå inn på www.fossumif.no  

 Velg Fotball øverst i menyen.  

 Velg deretter Fossum 5er Cup 2016 i menyen på venstre side 

 Husk å legge inn navn på idrettslag, navn på laget, årskull og kjønn (G eller J). Blandede lag 

melder seg på i gutteklassen. 

 Husk kontaktinformasjon.  

 

Påmeldingsavgift: Kr. 1.000,- pr lag. Bindende påmelding.  

Påmelding er gyldig når påmeldingsavgiften er betalt. 

 

Kamper: Hvert lag spiller alle kamper enten formiddag eller ettermiddag samme dag. Det legges 

opp til minimum 3 kamper pr lag, men vi forsøker å få gjennomført 4 kamper pr lag. Kampene 

vil gå på kunstgress og/eller grus. NFF’s spilleregler og kampreglement for 5’er barnefotball vil 

bli fulgt. Vi tar forbehold om at klasser kan slås sammen dersom det ikke er stor nok påmelding i 

enkelte klasser. Endelig spilleplan sendes ut til lagledere for alle påmeldte lag. 

 

Premier: Premieutdeling umiddelbart etter at laget har spilt sin siste kamp. 

Spørsmål vedrørende Fossum Cup 2016 kan sendes på e-post til fossumcup@fossumif.no.  

 

 

 

Vi møtes i oktober! 

Med sportslig hilsen 

Fossum 5'er Cup 2016 
 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Adkomst: BIL: Sørkedalsvn over Røa. Følg Grinivn (Rv 168) over Lysaker-elva, deretter med en gang til høyre inn Fossumveien. Følg denne ca. 

1.100 m. og ta til venstre inn Ankerveien. Banen ligger ved klubbhuset, til høyre etter ca 400 m. BUSS: Fra Galleri Oslo; 131 Østerås til 

Eiksmarka. Deretter 732 Fossum/Ila til Fossum Klubbhus. 
T-BANE: Linje 2 Østerås til Eiksmarka. Deretter buss 732 Fossum/Ila til Fossum Klubbhus. 

http://www.fossumif.no/index.php?id=118&tx_weborgreg_pi1%5Bevent_uid%5D=1101
mailto:fossumcup@fossumif.no

