
TURNERINGER 2022 
Styret i fotballgruppa anbefaler disse turneringene i 2022: 

Det er fint om mange lag drar på de samme turneringene. Legg ut info på Messengergruppa for «Alle 

lagledere og trenere» hvilke turneringer ditt lag vil dra på, slik at alle lagene ser hvem som vil dra 

hvor. 

 

Vårturneringer 

Trollcup  
28.-29.mai 2022 Øyer for 7 -12 år 

Hyggelig turnering på Idrettsparken i Øyer. Treffer mange lag man ellers ikke møter. Alt samlet på en 

plass. 

www.trollcup.no 

https://www.profixio.com/app/hafjell-hunderfossen-trollcup-2022 

Påmeldingsfrist 15.5.2022 23:59 

Briskebyturneringen 
4. og 5. juni 2022 på Hamar. 

Har i 20 år vært en av Norges største helgeturneringer, og etter noen turbulente år med covid ønsker 

de i 2022 å invitere til stor fotballfest for tusenvis av barn og unge. Mulighet for å se kjente artister 

på scena og møte litt for gode lag. 

https://briskebyturneringen.no/  

https://www.profixio.com/app/briskebyturneringen-2022 

Påmeldingsfrist 30.4.2022 23:59 

 

Høstturneringer 
Grueturnering  

26.-28. august 2022 for 12 år og opp 

Dette er en turnering som vi anbefaler J/G 12-14 å melde seg på og bli med på! 
Lagvis overnatting i klasserom eller lavvo 
De viktigste datoene er: 
Mars: Påmeldingen åpner 
1. juni: PÅMELDING- / BETALINGSFRIST! 
1. august: Kampoppsett publiseres 
5. august: Frist for bestilling og betaling av overnatting og forpleining 
27. august: Turneringsstart! 
www.grueturneringen.no 

Når det er åpnet vil du kunne melde på laget ditt her! 

http://www.trollcup.no/
https://www.profixio.com/app/hafjell-hunderfossen-trollcup-2022
https://briskebyturneringen.no/
https://www.profixio.com/app/briskebyturneringen-2022
http://www.grueturneringen.no/
http://www.gtadmin.no/


 

Moelvcup 2022 
2.-4. september 

6-12 år 
Ei godt arrangert turnering som vi har deltatt på i mange år.  
Invitasjon kommer på epost etter hvert men  
https://www.profixio.com/app/moelvencup-2022  

 
PÅMELDING 

Det er lagleder sitt ansvar å avklare med trener og foreldre om laget skal delta på turnering, og å 

melde på lag. Meld laget på i god tid, slik at det ikke blir fullt. Lagleder må gi beskjed til kasserer 

vedrørende innbetaling av påmeldingsavgift i god tid før frist. Hvert lag bør delta på 2 turneringer pr 

år.  

Hvert lag får en sum til fri disposisjon, som er tenkt til bruk for påmelding på turnering.  

• Kr 3000 fram til og med 11 åringer  

• Kr 4000 for 12 åringer og 13 åringer 

• Kr 5000 for 14 åringer 

Hvis et lag ønsker å delta på flere turneringer enn det er penger til, må laget selv dekke denne 

kostnaden, for eksempel ved egenandel fra spillerne. Lagsdugnader kan kun benyttes fra 

ungdomsfotballen, 13 år og opp. 

 

Styret fotballgruppa 2022 

 

https://www.profixio.com/app/moelvencup-2022

