
10. – 12. SEPTEMBER 
IDRETTSPARKEN, ORKANGER 

Fotballcup for alderen 6 – 14 år



FULL KONTROLL
Telefon: 72 46 63 00 // www.orklasparebank.no

Du ønsker vel full kontroll? Vi fi nner de beste løsningene for deg. 
Kontakt oss for et møte, så tar vi en prat.



velkommen
til Orkla Sparebank Cup 2021!

Vi har den gleden av å ønske alle lag velkommen til Orkanger og den 27. utgaven 
av Orkla Sparebank Cup. Det er gledelig etter et års fravær grunnet korona, at vi 
endelig kan tilby cup igjen for alle barn og ungdommer i aldersgruppen 6-14 år. Vi i 
arrangementskomiteen synes det er gledelig at så mange av dere som har vært her før 
kommer tilbake igjen etter koronaen pausen. 

Ett av hovedmålene vi har med denne cupen er at den skal gjennomføres kompakt og 
effektiv. Det er kort avstand mellom overnattingssted, baner, kiosk og sekretariat. Med 
effektiv gjennomføring mener vi at kamper skal starte på riktig tidspunkt og dommerne 
skal stå klare. Med over 269 kamper som skal spilles kan det oppstå noen små problemer, 
og det håper vi alle kan ha forståelse for. Skulle det oppstå noe er det bare å ringe 
kontaktpersonene du finner i programmet eller ta turen innom sekretariatet.

Vi har i planleggingen av cupen hatt tett dialog med kommuneoverlegen og hans team 
for å sikre at cupen blir gjennomført under trygge rammer for alle (deltakere, trenere, 
foreldre, publikum og andre). Ber av den grunn at alle respektere gjeldende koronaregler 
og tar godt vare på hverandre. I tillegg til at alle fortsetter å følge de tre viktigste 
smittevernsprinsippene; Vær hjemme hvis du ikke er frisk, praktiserer god håndhygiene 
og hold 1 meter avstand fra alle andre stender enn når du spiller ute på banen.

Vi som arrangør gjør alt det vi kan for at dette skal bli en topp helg på Orkanger for både 
små og store. Som nevnt tidligere setter vi pris på dere som kommer igjen år etter år, og 
dere som deltar for første gang håper vi vil at dere vil komme tilbake igjen neste år. I 
etterkant av cupen sender vi ut en liten spørreundersøkelse, vi bruker til å forbedre oss til 
neste gjennomføring, så det er fint om dere setter av noen minutter til å svare på den : )
Lykke til under årets Orkla Sparebank Cup!

Arrangementskomiteen

FULL KONTROLL
Telefon: 72 46 63 00 // www.orklasparebank.no

Du ønsker vel full kontroll? Vi fi nner de beste løsningene for deg. 
Kontakt oss for et møte, så tar vi en prat.



Praktisk informasjon
Turneringsledelsen for Orkla Sparebank Cup 
består av følgende personer:
 Mobil: E-post:
Sekretariat: Anders Rotstigen Skjøld  97 50 93 54  daglig.leder@orkanger-if.no
Jonny Krokstad, leder  971 90 702  orklasparebankcup@oif-fotball.no 
Martin Lund, Nestleder  466 96 460  martlund@hotmail.com 
Stein Atle Gangås, Sekreteriat  470 17 240  sagangaas@hotmail.com
Bente Kalland, overnatting  951 09 498  bente.kalland@orklasparebank.no
Marvin Bekken, dommere  468 01 264   marvinbekken@gmail.com
Grethe Vullum, bespisning  916 24 304  gv.priv@online.no 
Jon Jenssen, dugnadskoordinator  901 51 080  jon-fb@soundsoft.no 

Sekretariatet har tilhold i flerbrukshuset (Svarte huset på platået over Idrettsparken).
Sekretariatet er bemannet: 
Fredag 15.09 kl. 17.00 - 22.00 
Lørdag 16.09 kl. 08.00 - 21.00 
Søndag 17.09 kl. 08.00 - 17.00 
Dersom noe skulle oppstå på kveldstid, ring turneringsledelsen.

Parkering vil bli i området bak Amfi OTI senteret som ligger ved Orklahallen,  
og i forbindelse med Folkehelsesenteret. 

Resultatene kan du finne på hjemmesiden vår; 
http://oif-fotball.no/orkla-sparebank-cup

All førstehjelp håndteres av Event Medics, både i Idrettsparken på dagtid og er i beredskap 
gjennom hele døgnet med tanke på dere som overnatter på skolene. Event Medics har 
da 15 minutter utrykningstid. Alle frivillige fra Event Medics er godkjente førstehjelpere, 
og de fleste har helsefaglig bakgrunn. De har også spisskompetanse på idrettsskader. Alt 
mannskap er uniformert og skal være godt synlig. 

For å kontakte Event Medics ring 458 44 573.



Innsjekking
Alle lagledere MÅ hente ut deltakerbånd og premier minst 30min før første kamp i 
sekretariatet inne i flerbrukshuset. DETTE GJELDER SAMTLIGE LAG. 
Spillere og lagledere må registrere seg via profixio. (linken dere har fått i påmeldingen)

Smittevern:
• Vær hjemme hvis du er syk!
• Hold 1-meters avstand!
• Husk hånd- og hostehygiene!

Lag som overnatter, må ha munnbind når man skal gå inn i orklahallen for bespisning.
Antibac vil være ved alle innganger, skolene og ved kioskene.
PGA Covid-19 har vi ikke mulighet for innendørs servering fra kioskene.

Hvis symptomer oppstår under cupen, utfører vi hurtigtester. Spillerne holder seg på 
klasserommet og kontakter Kirsti Tøndel 41403075. Laget avventer svar på testen. 
Tar 15-30min. Hvis det er positivt så må laget reise hjem. Lag som har spilt mot ett lag 
som har fått påvist positivt svar må også forlate cupen. 
Ber alle respektere Sonene og sperrebåndene.

Se vedlegg for sonekart.
Begrensning på antall tilskuere:
3`r og 5`r 2 tilskuere pr spiller
7`r og 9`r 1 tilskuer pr spiller

Toaletter:
Sone A: kjelleren på flerbrukshuset
Sone B: Klubbhuset
Sone C: Bakgården bak garasjen
Sone D: Orklahallen
(se banekart)

Alle tilskuere må registrere seg:
(Husk å skrive hvilken sone dere besøker i meldingsfeltet.)
https://www.profixio.com/app/matches/orkla-sparebank-cup-2021/visitor

Kampoppsett; (viktig å ta en siste sjekk før dere ankommer om det er noen 
lag som evt har trukket seg, og som igjen har ført til endringer i oppsettet)
https://www.profixio.com/app/matches/orkla-sparebank-cup-2021



Til lag som har Overnatting 
Utsjekking av skolene er kl 12.00 søndag.

Vi ønsker at når dere ikke spiller kamper og har lengre pauser mellom kampene, benytter 
mulighetene for Bowling, klatring og Orklandbadet. Eller at dere er på skolene. Dette for 
at det ikke skal bli for mange i parken samtidig.

Fredag:
Hente matkasse i flerbrukshuset ved innsjekk.

Lørdag:
Frokost:  Orklahallen 07.15 – 09.00
Lunsj:  Lag som sjekker inn fredag smører lunsj når de er på frokost.
 Lag som sjekker inn på lørdag henter matkasse i flerbrukshuset ved innsjekk
Middag:  Orklahallen 17.00- 19.30

Søndag:
Frokost:  Orklahallen 07.45 – 10.00
Lunsj:  Orklahallen 12.00 – 15.00

Orklandbadet: 
09-17 lørdag og søndag.
Lørdag 17.30-22.00 Adgang kun for overnattende lag.

Bowling:
Åpent fra 12.00 lørdag og søndag.

Klatrehallen:
Åpent fra 11-17 lørdag og søndag.
Lørdag 12-16 er det instruktører som bidrar til sikring.



Turneringsbestemmelser
Spilletider: Antall:  Innledende: 
Klasse 13-14 år 9 spillere 2 x 20 min uten pause  (Sluttspill har samme tider)
Klasse 12 år 9 spillere 2 x 15 min uten pause
Klasse 10-11 år 7 spillere 2 x 15 min uten pause
Klasse 8-9 år 5 spillere 2 x 10 min uten pause
Klasse 6-7 år 3 spillere 1 x 10 min uten pause)

Kampoppsett
For å se kampoppsett, scann QR-koden nedenfor eller gå inn på: 
https://www.profixio.com/app/matches/orkla-sparebank-cup-2021

Oppvarming før kamp
Oppvarming kan foregå på merket område på banekartet 
i midtsiden i dette programmet.
 

Innledende kamper
• Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtall, 3 poeng for seier, 
 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

• Står to eller flere lag likt i poeng, er målforskjellen avgjørende for plassering.

• Er målforskjellen den samme, går det lag foran som har scoret flest mål.

• Står lagene fortsatt likt, er resultatet av deres innbyrdes 
 kamp(er) avgjørende for plassering.

• Står lagene fortsatt likt, avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning.

Sluttspill
Ved resultatlikhet etter ordinær tid spilles det golden goal over 2 omganger á 5 minutter 
uten pause. Ved fortsatt uavgjort resultat går det til straffesparkkonkurranse. 5 straffer hver, 
deretter én og én.



Reglement
Jury og protester
Det er nedsatt en jury bestående av 3 personer hvor jury-leder er kurset gjennom 
Trøndelag Fotballkrets. Juryens medlemmer består ellers av dommeransvarlig i 
Orkanger IF og én nøytral dommer.

Årets jury består av følgende personer
Pål Espen Sarheim  (Ranheim)  Tlf.: 922 13 400 
Marvin Bekken  (Orkla)   Tlf.: 468 01 264  
Stian Selvnes  (Lensvik)   Tlf.: 918 37 206

Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet senest 30 minutter etter 
kampslutt. For protester som omhandler forhold under kampen skal dommer 
underrettes før dommeren forlater banen eller banens område. Gebyr pålydende kr. 500,- 
må medfølge. Gebyret refunderes dersom protesten tas til følge. Hvis den avslås tilfaller 
gebyret arrangøren. Alle avgjørelser fattet av jury er endelige og kan ikke ankes.

Spilleberettigelse
En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer, 
men samtidig forholde seg til Orkla Sparebank Cups aldersbestemmelser.
En spiller har bare anledning til å delta på ett lag i sin aldersklasse.
Alle lag skal i god tid før første kamp levere en liste med oversikt over spillere laget 
benytter under turneringen. En spiller er ikke spilleberettiget i Orkla Sparebank Cup 
før vedkommende står oppført på laglisten. Laglister fylles ut gjennom påmeldingssiden. 
Se mer under «Spillerregistrering» på www.oif-fotball.no. 

Maks antall spillere pr. lag i klasser med sluttspill:
9’er: 20         /          7’er: 16

Overårige
For 9’er fotball kan man ta med totalt 4 overårige spillere i troppen, 
hvorav 2 av dem kan være på banen til enhver tid.

For 7’er-fotball kan man ha med totalt 3 overårige spillere, 
men kun én av dem kan være på banen til enhver tid.

Spillerne må være godkjent som overårige av kretsen de spiller i til vanlig.



Flytting av lag
Turneringsledelsen har anledning 
til å flytte lag til en annen klasse 
dersom sportslige hensyn tilsier dette.

Draktfarger
Om to motstandere har draktfarger som 
er vanskelige å skille skal laget som er 
oppsatt som bortelag bruke bortedrakter 
eller vester. Kampleder avgjør om dette er 
nødvendig. Kampleder er også ansvarlig 
for å stille med vester.

Sanksjoner
2 gule kort eller direkte rødt kvalifiserer til 
én kamp karantene. Det samme gjelder 
hvis en spiller har fått 3 gule kort i løpet 
av turneringen. Alle forseelser blir vurdert 
av juryen, som bedømmer om strengere 
sanksjoner bør ilegges på grunnlag av 
forseelsens alvorlighetsgrad. Karantene 
skal sones i neste kamp i turneringen. 
Hvis forseelsen skjer i siste kamp i 
turneringen, slipper spilleren karantene. 
Kvalifiserer utvisningen til 2 eller flere 
kamper gjelder følgende: Soning skal 
skje i kamper i turneringen. Ved fortsatt 
gjenstående soning skal resterende 
kamper, med unntak av én kamp, sones i 
de førstkommende obligatoriske kamper 
for det lag spilleren ble utvist for. 

Når en spiller får gult kort må spilleren gå 
av banen i 5 minutter uten at laget kan 
sette inn en ny spiller.

Premiering
• A-sluttspill: 3 beste lag får lagspremier     
• B-sluttspill: 3 beste lag får lagspremier
Lag uten sluttspill får individuelle premier.

Fair Play
En jury vil i år dele ut en egen pokal med 
premie til den klubben som har vist fair 
play etter disse kriteriene:
•  God oppførsel mot motstanderlag.
•  God oppførsel mot dommere.
•  God oppførsel av trenerapparat 
 på sidelinjen.
•  God oppførsel på og rundt banene 
 under hele turneringen.
•  God oppførsel av klubbens supportere 
 og foresatte.
•  Antall gule og røde kort.
Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder for 
hele klubben, ikke kun ett enkelt lag.

Værforbehold
Arrangøren forbeholder seg retten til 
hel eller delvis avlysning av kampene 
eller omlegging av kampprogrammet og 
spillesystem dersom dette blir nødvendig 
på grunn av været.
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STOLT LEVERANDØR AV 
gRAfiSkE TjENESTER SiDEN 1986

Grønørveien 7 
7300 Orkanger

Telefon 72 48 23 20
firmapost@orklagrafiske.no

orklagrafiske.no
facebook.com/orklagrafiske

NO - 4182

Selge bolig?

aktiv.no

Ta kontakt med oss for
en uforpliktende
verdivurdering.
Ring oss eller stikk innom for en hyggelig
boligprat. Du finner oss i Orkdalsveien 93,
samlokalisert med Orkla Sparebank.

Ingvild By - 916 98 919
Trond Aune - 908 25 520
Anders Rygg - 917 58 829
Vegar Sommerschild - 472 47 947



aktiviteter 
Bowling
Alle med deltakerbånd har mulighet til å spille tre gratis runder med bowling.
Det er reservert 4 baner til lørdag og søndag, og lokalet åpner kl. 12:00. Da vi ikke kan 
reservere baner etter kl. 18 må det påberegnes å måtte vente på bane ved stor pågang
Bowlinghallen ligger like ved Shell ved E39.

Klatrehallen – Norges mest komplette klatreanlegg
Tauklatring, buldring og egen barneavdeling

PS: Kom gjerne innom for å bli sikret i tau lørdag kl 12 – 16. Overnattende deltakere 
kan bruke Klatrehallen gratis innenfor dette tidsrommet. For de uten deltakerbånd 
koster det 100 kr (inkludert utstyr og sikrere).

Orklandbadet
Fra kl 17.30 til 22.00 kommer kun spillere inn som har overnatting på cupen. Alle med 
overnatting har fått billett til den kvelden. Alle som deltar på årets cup kan benytte seg 
av badet. Alle som deltar får deltakerbånd og kan da kjøpe billetter til 100,- i selve badet. 
badet åpner kl 09.00 lørdag og søndag.

Åpningstider
Fredag: stengt
Lørdag: 11 – 17
Søndag: 11 – 17
 

Inngang
Barn/ungdom: 70,-
Student/honnør: 85,-
Voksen: 100,-
Familie: 300,-

Leie av utstyr
Utstyrspakke: sele, sko, tau 
og sikringsmidler: 80,-
Utstyrspakke familie: 150,-









BESTILL  
CONTAINER  
Kontakt oss 
på telefon 09700 



Foreldrevettregler





Kraftriket Orkland er det nye navnet på strømleverandøren 
Orkland Energi – fortsatt lokal, med lokalt eierskap.

Du treffer samme folka, i samme lokale som før.
Stikk gjerne innom oss for en hyggelig strømprat.

Vårt telefonnummer er: 72 46 63 60

- stolt eier



FOTBALL FOR ALLE

OIF Fotball takker 
sine samarbeidspartnere gjennom sesongen

www.oif-fotball.no
FØLG ORKLA SPAREBANK CUP PÅ FACEBOOK


