Retningslinjer for cupdeltakelse og treningssamlinger i Sprint-Jeløy
Klubbens egne cuper
Sprint arrangerer i januar og mars innecuper i Mossehallen. I januar for jenter i alderen 11 år og
opp til senior og i mars for gutter frå 11 år og opp til og med gutter 16 år. Alle lag oppfordres å
delta på disse cupen. Klubben ønsker også å arrangere NFFs minifestival for gutter og jenter 6-7
år hvert år. Vi arrangerer også en jentecup hver høst.
Eksterne cuper
Sprint oppfordrer lagene våre til å delta på cuper, og dekker påmeldingsavgiften til eksterne
cuper slik:
- Inntil 200 kr per spiller per år
Rutiner ved påmelding/ refusjon
Lagleder er ansvarlig for selve påmeldingen til cuper og skal før påmelding informere
barnefotballansvarlig (barnefotballen) eller sportslig kooordinator (ungdomsfotballen).
For refusjon av andelen av påmeldingsavgift som klubben dekker må det:
- Sendes inn kvittering på utlegget for påmelding
- Antall spillere på laget
- Navn og kontonummer for refusjon
Dette sendes inn til daglig leder på mail: post@sprintjeloy.no
Regler når vi drar på cup
Når lag/ årganger frå Sprint-Jeløy drar på cup representerer alle deltakere klubben. Dette gjelder
spillere, trenere/ lagledere og også foreldre. Vi ber her om at klubbens verdier etterleves og at
foreldre følger NFFs foreldrevettregler. Trenere skal også følge NFFs regler for trenervett.
Spillere og trenere/ lagledere skal ikke innta noen form for alkohol eller andre rusmidler.
Lagene som drar på overnattingscuper skal ha voksne personer av samme kjønn boende sammen med
laget. Transport til cuper ordnes av hvert enkelt lag/ årgang.
Retningslinjer for deltakelse på cuper
Når vi reiser på cuper skal spillere i barnefotballen spille tilnærmet like mye og i ungdomsfotballen
oppfordrer vi til at alle spillere som er med på cup får mye spilletid.
Registrerte/godkjente cuper i Norge kan søkes opp via denne linken:
https://www.fotball.no/finn-klubbturneringer/
Sprint-Jeløys fotballakademi kan delta på en cup/arrangere treningskamper ved siden av det de
enkelte årgangene velger å delta på. Slike aktiviteter må ikke kollidere med annen aktivitet for
årgangene eller Sprints øvrige idretters hovedarrangementer.

3er/ 5er fotball
De yngste, dvs 6-9 år deltar i cuper i lokalmiljøet - ca. max 1 times reisevei hver vei.
Vi anbefaler deltakelse i naboklubbenes cuper.

7er/ 9er 12 år fotball
De som spiller 7er/ 9er 12 år (10- 12 år) deltar på cuper innen kretsen og nabokretsen, ca. max. 2
timers reisevei hver vei. Vi har i mange år deltatt på Øbollen og dette tillater klubben fra denne
alderen.
Klubben åpner opp for at lagene kan ha med spillere fra andre klubber hvis dette er med på å løse
en utfordring med antall spillere. Lånespillere skal ikke hentes inn for å styrke laget og samtidig gi
våre egne spillere mindre spilletid. Dette kan være spillere fra andre lag i klubben og/ eller fra andre
klubber. Dette skal diskuteres med og avgjøres av barnefotballansvarlig eller sportslig koordinator.
Disse årgangene kan delta på overnattingscuper. Vi oppfordrer til at man bor på skole/ andre
måter å bo rimelig på for å holde kostnadene nede.

9er/11er fotball
Lag fra 13 år (etter sesongslutt som 12-åringer) kan delta i cuper utenfor egen krets/nabokretser. Det
er viktig å ta med i beregningen at reiseavstander også kan være en terskel for at noen spillere ikke
ønsker å være med på cup. Vi ønsker å gi et tilbud til alle og anbefaler dere at årgangen tar hensyn til
dette når de velger cup.
Klubben åpner opp for at lagene kan ha med spillere fra andre klubber hvis dette er med på å løse
en utfordring med antall spillere. Lånespillere skal ikke hentes inn for å styrke laget og samtidig gi
våre egne spillere mindre spilletid. Dette kan være spillere fra andre lag i klubben og/ eller fra andre
klubber. Dette skal diskuteres med og avgjøres av barnefotballansvarlig eller sportslig koordinator.
Som et høydepunkt i sesongen kan laget delta på én turnering i Norden. I mange år har denne cupen
vært Gothia cup og vi oppfordrer alle lag til å delta på denne cupen. Klubben anbefaler at årgangen
ser på muligheten for å bo og reise sammen, og at de på den måten sikrer at det sosiale miljøet på
årgangen blir ivaretatt.
I deltakelse i utslagsturneringer i Norden skal det spesielt vektlegges:
-

Klubben skal i forkant av turneringen skape en felles forståelse blant alle involverte knyttet til
turneringsgjennomføring på, rundt og utenfor banen.
Alle treningsgrupper fra samme årgang skal ha muligheten for å delta på
turneringen/treningsleiren.
Inndeling av lag følger NFFs retningslinjer for ungdomsfotballen.

Treningssamlinger og cuper i utlandet
Cuper/treningsleir til våre naboland kan gjennomføres fra 13-års alder. Vi
gjør her et unntak med Øbollen cup som vi tillater fra det året man fyller 10
år.
Cuper/treningsleir til land utenfor Norden kan gjennomføres fra 15-års alder.
Det skal ikke pålegges så store egenandeler at spillere utelukkes på dette grunnlag. Klubben
anbefaler lag/årganger å organisere dugnad/ andre inntektsbringende aktiviteter for å finansiere
spillernes deltagelse på cup/treningsleir.

