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TURNERINGS-
OVERSIKT

LIMTREHALLEN
2015

Uke 1 til uke 19
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Velkommen til Limtrehallen!
 
Vinteren 2015 har vi et mer omfattende turneringsprogram enn noen gang 
tidligere!
 
Denne oversikten er laget for at alle lokale klubber lettere kan få oversikten over 
hvilke tilbud vi har og ikke minst kunne booke inn deltagelse så tidlig som mulig.
 
God planlegging er viktig – og gir spillerne noe å glede seg til i lang tid fremover.
 
Hallen er en oppvarmet innendørs hall med 7’er eller 5’er baner.
 
Stemningen er alltid veldig god og vi får mye positive tilbakemeldinger på 
turneringene våre.
 
Alle lag får mange kamper – publikum kommer tett innpå og kiosken har 
verdens beste vafler!!
 
Gå gjennom oversikten og meld på dine lag så snart som mulig.
 
I fjor hadde vi ventelister på nesten alle turneringene våre!
 
Vi er stolte av hallen vår og håper vi kan ønske dere velkommen 
i løpet av vinteren?
 
Mvh,
 
Moelven IL Fotball
 

Geir Karlsen
Leder
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Turneringsoversikt Moelven IL Fotball 
2014 / 2015 
      
Dato Dag Turnerings betegnelse Side Påmelding- Inngang Ansvarlig turnering
    avgift

17.01. Lørdag G 19 junior turnering   4 1500 50 Geir Karlsen

14.02. Lørdag G 14 turnering    5 1500 50 Roy Grønvold

28.02. Lørdag G 16 turnering   6 1500 50 Roy Karlsson

07.03. Lørdag J 13/14   7 1500 50 Marit Iversen

08.03. Søndag J 16/ Damer    8 1500 50 Marit Iversen

11.04. Lørdag G 2004   9 1000 50 Anita Rosenborg

18.04. Lørdag G 2003 10 1000 50 Frank Pedersen

25.04. Lørdag G 2005 / 2006 / 11
   2007 / 2008    800 50 Stig Kristiansen
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Vi inviterer til turnering for G19 i fotball. Turneringen arrangeres innendørs på 
kunstgress i vår flerbrukshall LIMTREHALLEN som ligger i Idrettsparken Moelv. 

Kampene med finaler avvikles i løpet av en dag.
Det vil være 12 deltagende lag fordelt på 2 puljer som spiller serie i innledende kamper. 

De to beste lag i hver pulje går til sluttspillet, hvor det spilles semifinaler og finale.

Det spilles 7`er fotball.
Innledende kamper spilles over 1x20 min. Finalen spilles 2x15 min.

Det benyttes NFF`s regler for 7`er fotball

Premiering:
1.premie  til seirende finalelag kr 3000,-

Turneringens beste spiller  -  Turneringens toppscorer

Påmelding/spørsmål skjer ved henvendelse til:
Geir Karlsen - mobil: 911 91 266  eller epost: geir@dmt.no

Påmeldingsavgift: Kr 1500 pr. lag. 
Bindende påmelding.

Hvis dere vil betale kontant ved fremmøte skal dette avtales på forhånd!

Turneringsoppsett og spilleregler vil bli sendt lagene på mail en uke før turneringsstart 
og legges dessuten ut på vår hjemmeside: www.moelvenil.no 

(NB! Oppgi mail adresse ved påmelding)

Moelven IL Fotball ønsker klubbene velkommen, og husk påmeldingsfristen 10.01.2015. 
De 12 første lagene som melder seg på får delta – i fjor måtte vi takke nei til flere lag!

Med sportslig hilsen
Moelven IL Fotball

           cup 17. januar 2015

LIMTREHALLEN

17.01.2015
Junior

G19
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Vi inviterer til turnering for G14 i fotball. Turneringen arrangeres innendørs på 
kunstgress i vår flerbrukshall LIMTREHALLEN som ligger i Idrettsparken Moelv. 

Kampene med finaler avvikles i løpet av en dag.
Det vil være 12 deltagende lag fordelt på 2 puljer som spiller serie i innledende kamper. 

De to beste lag i hver pulje går til sluttspillet, hvor det spilles semifinaler og finale.

Det spilles 7`er fotball.
Innledende kamper spilles over 1x20 min. Finalen spilles 2x15 min.

Det benyttes NFF`s regler for 7`er fotball

Premiering:
1.premie  til seirende finalelag kr 3000,-

Turneringens beste spiller  -  Turneringens toppscorer

Påmelding/spørsmål skjer ved henvendelse til:
Roy Grønnvold - mobil: 906 85 935 eller epost : rgronvol@bbnett.no

Påmeldingsavgift: Kr 1500 pr. lag. 
Bindende påmelding.

Hvis dere vil betale kontant ved fremmøte skal dette avtales på forhånd!

Turneringsoppsett og spilleregler vil bli sendt lagene på mail en uke før turneringsstart 
og legges dessuten ut på vår hjemmeside: www.moelvenil.no 

(NB! Oppgi mail adresse ved påmelding)

Moelven IL Fotball ønsker klubbene velkommen, og husk påmeldingsfristen 05.02.2015. 
De 12 første lagene som melder seg på får delta – i fjor måtte vi takke nei til flere lag!

Med sportslig hilsen
Moelven IL Fotball

14.02.2015
Smågutt

G14

                        14. februar 2015

LIMTREHALLEN
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Vi inviterer til turnering for G16 i fotball. Turneringen arrangeres innendørs på 
kunstgress i vår flerbrukshall LIMTREHALLEN som ligger i Idrettsparken Moelv. 

Kampene med finaler avvikles i løpet av en dag.
Det vil være 12 deltagende lag fordelt på 2 puljer som spiller serie i innledende kamper. 

De to beste lag i hver pulje går til sluttspillet, hvor det spilles semifinaler og finale.

Det spilles 7`er fotball.
Innledende kamper spilles over 1x20 min. Finalen spilles 2x15 min.

Det benyttes NFF`s regler for 7`er fotball

Premiering:
1.premie  til seirende finalelag kr 3000,-

Turneringens beste spiller  -  Turneringens toppscorer

Påmelding/spørsmål skjer ved henvendelse til:
Roy Anders Karlsson - mobil: 996 49 795  eller epost: royanderskarlsson@gmail.com

Påmeldingsavgift: Kr 1500 pr. lag. 
Bindende påmelding.

Hvis dere vil betale kontant ved fremmøte skal dette avtales på forhånd!

Turneringsoppsett og spilleregler vil bli sendt lagene på mail en uke før turneringsstart 
og legges dessuten ut på vår hjemmeside: www.moelvenil.no 

(NB! Oppgi mail adresse ved påmelding)

Moelven IL Fotball ønsker klubbene velkommen, og husk påmeldingsfristen 05.02.2015. 
De 12 første lagene som melder seg på får delta – i fjor måtte vi takke nei til flere lag!

Med sportslig hilsen
Moelven IL Fotball

    cup 28. februar 2015

LIMTREHALLEN

28.02.2015
Gutt

G16
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Vi inviterer til turnering for J13/J14 i fotball. Turneringen arrangeres innendørs på 
kunstgress i vår flerbrukshall LIMTREHALLEN som ligger i Idrettsparken Moelv. 

Kampene med finaler avvikles i løpet av en dag.
Lagene fordeles i puljer som spiller serie i innledende kamper. De to beste lag i hver pulje 

går til sluttspillet, hvor det spilles semifinaler og finale.

Det spilles 7`er fotball.
Innledende kamper spilles over 1x20 min. Finalen spilles 2x15 min.

Det benyttes NFF`s regler for 7`er fotball

Premiering:
Total premiepott på kr 3000,- som fordeles på beste og nest beste lag. 

Turneringens beste spiller  -  Turneringens toppscorer

Påmelding/spørsmål skjer ved henvendelse til:
Marit Iversen - mobil: 905 92 164  eller epost: marit.iversen@live.no

Påmeldingsavgift: Kr 1500 pr. lag. 
Bindende påmelding.

Hvis dere vil betale kontant ved fremmøte skal dette avtales på forhånd!

Turneringsoppsett og spilleregler vil bli sendt lagene på mail en uke før turneringsstart 
og legges dessuten ut på vår hjemmeside: www.moelvenil.no 

(NB! Oppgi mail adresse ved påmelding)

Moelven IL Fotball ønsker klubbene velkommen, og husk påmeldingsfristen 01.03.2015. 
De første lagene som melder seg på får delta – i fjor måtte vi takke nei til flere lag!

Med sportslig hilsen
Moelven IL Fotball

J13/J14 cup 07. mars 2015
LIMTREHALLEN

07.03.2015
Jenter

J13/J14
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Vi inviterer til turnering for J16/Damer i fotball. Turneringen arrangeres innendørs på 
kunstgress i vår flerbrukshall LIMTREHALLEN som ligger i Idrettsparken Moelv. 

Kampene med finaler avvikles i løpet av en dag.

Lagene fordeles i puljer som spiller serie i innledende kamper. De to beste lag i hver pulje 
går til sluttspillet, hvor det spilles semifinaler og finale.

Det spilles 7`er fotball.
Innledende kamper spilles over 1x20 min. Finalen spilles 2x15 min.

Det benyttes NFF`s regler for 7`er fotball

Premiering:
Total premiepott på kr 3000,- som fordeles på beste og nest beste lag Turneringens 

beste spiller  -  Turneringens toppscorer

Påmelding/spørsmål skjer ved henvendelse til:
Marit Iversen - mobil: 905 92 164  eller epost: marit.iversen@live.no

Påmeldingsavgift: Kr 1500 pr. lag. 
Bindende påmelding.

Hvis dere vil betale kontant ved fremmøte skal dette avtales på forhånd!

Turneringsoppsett og spilleregler vil bli sendt lagene på mail en uke før turneringsstart 
og legges dessuten ut på vår hjemmeside: www.moelvenil.no 

(NB! Oppgi mail adresse ved påmelding)

Moelven IL Fotball ønsker klubbene velkommen, og husk påmeldingsfristen 01.03.2015. 
De første lagene som melder seg på får delta – i fjor måtte vi takke nei til flere lag!

Med sportslig hilsen
Moelven IL Fotball

J16/Dame cup 08. mars 2015

LIMTREHALLEN

08.03.2015
J16/

Damer
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Vi inviterer til turnering for G 2004 i fotball. Turneringen arrangeres      
Innendørs i vår flerbrukshall LIMTREHALLEN som ligger i idrettsparken i Moelv.

Det vil være 12 deltagende lag som fordeles på 2 puljer.

Det spilles 7`er fotball. Det blir 5 kamper a 1 x 14 min                                                                                   
Det benyttes NFF`s regler for 7`er fotball.

Gratis parkering. Inngang 50,- barn under 16 år gratis.
 Premiering til alle spillere.

Påmelding/spørsmål skjer ved henvendelse til Grete Røen tlf: 900 82 476 
eller mail: gretroee@online.no

Påmeldingsavgift: Kr 1000 pr. lag. 
Bindende påmelding.

Hvis dere vil betale kontant ved fremmøte skal dette avtales på forhånd!

Turneringsoppsettet vil bli sendt til lagene på mail en uke før turneringstart.
Moelven IL Fotball ønsker klubbene velkommen og husk påmeldingsfristen 01.04.15.                                                                                                                          

De første lagene som melder seg på……får delta.

Med sportslig hilsen 
Moelven IL Fotball

Invitasjon til Limtre Cup 11.04.15

11.04.2015
Gutt

G04
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Vi inviterer til turnering i fotball for G 2003. Turneringen arrangeres innendørs 
i vår flerbrukshall LIMTREHALLEN som ligger i idrettsparken i Moelv. 

Kampene avvikles i løpet av en dag.

Det vil være 12 deltagende lag som fordeles på 2 puljer.

Det spilles 7`er fotball. Det blir 3 kamper á 1 x 14 min                                                                                   
Det benyttes NFF`s regler for 7`er fotball.

Påmelding/spørsmål skjer ved henvendelse til:
Frank Pedersen, tlf: 916 60 383 eller epost: frpeders@bbnett.no

Påmeldingsavgift: Kr 1000 pr. lag. 
Bindende påmelding.

Påmeldingsfrist 01.04.2015.
Hvis dere vil betale kontant ved fremmøte skal dette avtales på forhånd!

Gratis parkering. Inngang: kr. 50,- og barn under 16 år gratis.

Turneringsoppsettet vil bli sendt lagene på mail en uke før turneringsstart 
eller se: www.moelvenil.no   

NB! Oppgi mailadresse ved påmelding.

Moelven IL Fotball ønsker klubbene velkommen og husk påmeldingsfristen!                                                                                                                             
De første lagene som melder seg på får delta! 

Begrensning på 2 lag pr. klubb.

Med sportslig hilsen
Moelven IL Fotball

Invitasjon til Limtre Cup 18.04.15

18.04.2015
Gutt

G03
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Vi inviterer til turnering i fotball for G 2005-06-07-08. Turneringen arrangeres innendørs 
i vår flerbrukshall LIMTREHALLEN som ligger i idrettsparken i Moelv. 

Kampene avvikles i løpet av en dag.
Det spilles 5’er fotball.

Påmelding/spørsmål skjer ved henvendelse til:
Stig Kristiansen, tlf: 952 48 566 eller epost: stig.kristiansen@norengros.com

Påmeldingsavgift: Kr 800 pr. lag. 
Bindende påmelding.

Påmeldingsfrist 01.04.2015.
Hvis dere vil betale kontant ved fremmøte skal dette avtales på forhånd!

Gratis parkering. Inngang: 50,- og barn under 16 år gratis.

Turneringsoppsettet vil bli sendt lagene på mail en uke før turneringsstart 
eller se: www.moelvenil.no   

NB! Oppgi mailadresse ved påmelding.

Moelven IL Fotball ønsker klubbene velkommen og husk påmeldingsfristen!                                                                                                                             
De første lagene som melder seg på får delta!

Med sportslig hilsen
Moelven IL Fotball

Invitasjon til Limtre Cup 25.04.15

25.04.2015
Gutt

G05-06-07-08
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Moelven Idrettslag
Postboks 1, Klubbhus, 

Skoleveien 15, 2390 Moelv

www.moelvenil.no
  

Hovedsamarbeidspartnere

TRENINGSSENTERET


