Start fotballsesongen med en kompakt og
fartsfylt fotballhelg i kystbyen Skjervøy.
Vi kan tilby en intim turnering, med nærhet
til sentrum, og muligheter til å overnatte i
umiddelbar nærhet til idrettshallen.
Vi arrangerer diskotek på lørdagskvelden.

Skjervøy IK sammen med våre
samarbeidspartnere ønsker
velkommen til
Lerøyturneringa 2012.

Påmelding
www.skjervoyik.no/leroy2012

Påmeldingsansvarlig
Vidar Brox Antonsen
Tlf. 908 87 550

LERØYTURNERINGA 2012

En god start på sesongen

Skjervøy IK arrangerer
innendørs turnering for
aldersbestemt football

4. - 6. mai 2012

Påmeldingsfrist
20. april 2012

Lerøyturneringa 4. - 6. mai 2012

SPILLETID: Spilletiden vil variere i de
forskjellige klassene etter hvor mange
påmeldte lag. Alle lag er allikevel
garantert 4 kamper. Smågutt/jente og
gutt/jente spiller også sluttspill.
PREMIERING: Premiering til alle
spillere opp til og med lillegutt/jente.
I klassene smågutt/jente, gutt/jente
premieres nr 1, 2 og 3.

Skjervøy IK aldersbestemt fotball ønsker
velkommen til en
tjuvstart på
fotballsesongen 2012
med en innendørs
fotballturnering i
Skjervøy Idrettshall.
Klasser:
Mygg Gutt/Jente (2004/05)
Mini Gutt/Jente (2002/03)
Lillegutt/Lillejente (2000/01)
Smågutt/Småjente (1998/99)
Gutter/Jenter (1996/97)
Mygg spiller på 1/2 bane,
øvrige klasser på hel bane.
Mygg, mini og lillegutt/
lillejente spiller med 6’er lag,
øvrige klasser med 5’er lag.

KAMPREGLEMENT: Kampene spilles
etter Norges fotballforbunds regler om
turneringsarrangement.
OVERNATTING: De av lagene som
ønsker innkvartering kan bestille det.
Innkvartering er på klasserom/gymsal i
tilknytning til hallen. Dette koster kr
1000,- pr lag. Øvrig overnattingsmuligheter er Hotell Maritim AS
(tlf. 77 76 03 77) og Skjervøy Fiskecamp AS (tlf. 907 24 555).
BESPISNING: Det vil være mulig for
overnattende/tilreisende lag å bestille
felles frokost for turneringshelga. (kr
50,- for begge dagene)
Ellers vil det være mulighet for kjøp av
mat/drikke i kafeen i hallen. Vi selger
selvfølgelig middagsretter, hovedsaklig
laks fra Lerøy Aurora.
UNDERHOLDNING: Lørdagen er det
diskotek med overraskelser på
Bøteriet (Hotell Maritim):
Mygg og mini: kl 18.00-20.00.
Øvrige klasser: kl 20.00-23.00
Inngangsbillett kr 50,-

DELTAKERAVGIFT: Deltakeravgiften
er kr 750,- pr. påmeldt lag. Deltakeravgiften innbetales ved påmelding.
Påmelding: Se baksiden.
KONTAKTPERSONER:
Turneringsleder:
Rune Arild tlf. 995 66 899
Påmeldingsansvarlig:
Vidar Brox Antonsen tlf. 908 87 550
Overnattingsansvarlig:
Tommy Nilsen tlf. 476 52 083
Hjemmeside:
www.skjervoyik.no/leroy2012
E-post:
tmoen3@hotmail.com

