Lørdag 9. Juni
Karljohansvern
Horten, Norge

HORTEN
Innebandyklubb

VELKOMMEN TIL FÆRDER CUP 2012
Det er i år 4. gang vi arrangerer Færder Cup på flotte Karljohansvern i
Horten. Kampene står i fokus med mye bra innebandy. Men den sosiale
rammen er vel så viktig. Kampene spilles ved stranda med beachvolleyballog basketbane på samme sted. Griller blir satt opp til fri bruk for
deltagerne. Etter turneringa anbefales et besøk på Færderfesten der
1000-vis av festglade folk feirer endt Færderseilas.
Hjertelig velkommen til Horten og Færder Cup 9. juni 2012.

TIDLIGERE VINNERE:
Laget "Pølse i brød" er så langt
dominerende i cupens historie:
2009: Pølse i brød (Slevik vant
juniorgruppa)
2010: Pølse i brød
2011: Pølse i brød
Klarer noen å overliste dem i år?

TURNERINGSINFORMASJON
Færder Cup er en innebandyturnering som spilles utendørs på
baner á ca. 24x12 meter, små mål uten keeper og 3 utespillere.
Vi spiller på Royal sportsdekke i plastikk, laget før innendørsidrett utendørs.
(Kampene flyttes inn ved dårlig vær).
Turneringen er åpen for alle som ønsker; aktive og ikke aktive
innebandyspillere. Det er også fullt mulig med både damer og herrer på
samme lag. Det er også helt fritt å mikse lag med spillere fra forskjellige
klubber!

FEST OG OVERNATTING
Færderseilasen med over 1000 deltagende
båter har sitt mål ved Horten på Lørdag.
På kvelden feirer alle seilere og x antall
besøkende med konserter, fest og moro.
Vær tidlig ute hvis du ønsker overnatting:
www.visithorten.com/overnatting

Klare for fest!

Møringa (bildet over) og Vollane er

REGLER

strender som ligger på Karljohansvern.

Lag består av 3 utespillere (+ innbyttere) .
Kamptid er 13 minutter. Klokken vil kun bli stoppet ved uregelmessige
tilstander som f.eks. skader på spillere og bane.
Vi spiller med Norske bandyforbundets spilleregler med unntak av disse:
- Time out er ikke tillatt.
- Avstand ved frislag er 2m.
- Utvisninger ved forseelser vil bli gitt på 1 eller 2 minutter.
Ved uavgjort etter 13 minutter i sluttspill, fortsetter kampen med sudden
death. Hvis 2 lag har like mange poeng etter avsluttet gruppespill avgjøres
det slik:
- Poeng
- Målforskjell
- Flest scorede mål
- Innbyrdes oppgjør

.

PÅMELDING

Pris per lag er kr. 500,Påmelding og spørsmål sendes til:
post@hortenibk.com / Tlf: 90607880

Besøk oss også www.hortenibk.com og på Facebook! (Søk på "Færder Cup").

