Skjervøyturneringa 22. – 24. mai 2009
aldersbestemt fotball
Skjervøyturneringa er ei fotballturnering, som vil foregå helga etter 17. mai, for 5er og 7er fotball, i
aldersgruppene; minijenter/gutter, til jenter/gutter. Turneringa blir arrangert av SIK aldersbestemt
fotball.

STED
Skjervøy stadion på Skjervøy tettsted.

BANER
Skjervøy stadion består av 1 krøllgressbane, 1 gressbane og 1 grusbane (7’er). Gressbanen skal i løpet
av 2009 gjøres om til krøllgressbane. Og disse banene vil bli merket om til 5er og 7er baner.

PÅMELDING
Påmelding pr. e‐post eller telefon og innen 1.mai. Påmelding koster kr. 500,‐ for 5’er lag og 700.‐ for
7er lag. Bankgiro sendes ut sammen med bekreftelse på deltakelse. Avgiften må være betalt senest
14 dager før turneringsstart.
I påmeldingen skal alle lag oppgi telefon og e‐post til kontaktperson.
Lag som ikke overholder fristen for betaling av påmeldingsavgift, blir ikke med i kampoppsettet.
Lag som trekker seg fra turneringen blir belastet med avbestillingsgebyr på kr. 300.‐.
Kampoppsettet offentliggjøres på SIK’s hjemmeside ca. en uke før turneringsstart.

OVERNATTING/CAMPING
Forlegning i klasserom og gymsaler v/barneskolen og ungdomskolen. Kr 1.000 pr lag.
Oppstillingsplasser til campingvogn og bobil, vil foregå v/utearealene til barneskolen og
ungdomskolen. Her vil det være et begrenset antall strømplasser.
Begge skolene er i nær gangavstand til baneanlegget.
I tillegg vil det være mulig å campe i telt i umiddelbar nærhet til baneanlegget.
Øvrige overnattingsmuligheter er:



Hotell Maritim As
Skjervøy Fiskecamp As

GARDEROBER
Det er en del garderober og dusjer ved baneanlegget, i tillegg er det godt om garderober og dusjer
ved begge skolene i tilknytning til gymsaler og svømmehallen.

BESPISNING
Det vil være mulig og bestille middag for lagene alle dagene. Dette koster kr.50.‐ pr. person pr. dag
og må bestilles ved påmelding.
I tillegg kan man få kjøpt grillmat under hele turneringa.

FØRSTEHJELP
I tillegg til et eget førstehjelpsrom med kvalifisert personell, vil også ambulansen oppholde seg på
baneanlegget så langt det lar seg gjøre

UNDERHOLDNING
Fredagskvelden vil det bli vist kino på kulturhuset.
Lørdagskvelden blir det selvfølgelige diskotek.

SKJERVØY
Skjervøy kommune er en øykommune i Nord Troms, hvor det bor ca 3000 mennesker.
Kommunesenteret heter Skjervøy og her bor det ca 2000 mennesker. I tillegg består kommunen av
en rekke bebodde øyer, det være seg Arnøy, Laukøy, Uløy og Vorterøy.
For å komme til Skjervøy må du hvis du kommer med bil eller buss ta av E6 v/Langslett og fortsette ca
32 km langs riksvei 866 før du ankommer Skjervøy sentrum (Værret).
Du kan også komme med Hurtigruta, sørgående hurtigrute ankommer Skjervøy hver kveld kl.19.15
og nordgående ankommer hver kveld kl.22.15.
Eller med hurtigbåt som anløper Skjervøy flere ganger i uka, sjekk rutetabell på www.177troms.no.
Nærmeste småflyplass er Sørkjosen og ligger ca. 4,5 mil unna.

KONTAKTINFO.
Påmelding:

Skjervøy IK Aldersbestemt fotball

Turneringsleder:

Rune Arild

Mobiltelefon:

918 81 714

E‐post:

rune.arild@trollnet.no

Hjemmeside:

www.skjervoyik.no

Kontonummer vil bli tilsendt deg etter påmelding.

