NorDan Cup
11.JUNI 2016

Miniputt-turnering
11. JUNI 2016

Moi IL i samarbeid med hovedsponsor NorDan AS har gleden av å
invitere lokale fotballklubber til en storstilt fotballdag på Moi Stadion.
Det vil bli arrangert turnering for barn, jenter og gutter fra 7 til 10 år.
Håper ditt/dine lag ønsker å delta.
TURNERING

AKTIVITETER

5’er fotball i aldersklassen 7-10 år.
Vi håper å få til både jente- og guttepuljer i alle årsklasser.
Alle kamper spilles på kunstgress.
Turneringsstart er kl.10:00
Turneringsslutt ca kl. 16:00

Det vil også skje mye utenom turneringen/kampene.
• Aktiviteter og konkurranser med
mulighet til å vinne flotte premier
• NorDan er tilstede! "NorDan telt"
• Gratis bading i Lundbadet for alle
deltakere
• Det vil være åpen kiosk i kafeteria
hele dagen
• Salg av mat

Turneringsoppsett vil bli sendt ut til
trenere/lagledere når dette er klart.

PÅMELDING
Påmelding til Atle Gursli innen
01.06.15
Tlf: 91135726
E-post: atle.gursli@sana.as
Påmelding v/betaling til konto:
3030.27.77361
Pris per lag er kr 700,-

PREMIERING
Alle deltakere premieres. Premieutdeling skjer etter lagets siste kamp.

Dette blir en dag for hele familien!

INFORMASJON/KONTAKT
For ytterligere informasjon kontakt
Mariann Eike.
Tlf: 45862939 eller
e-post: marianne@lund.kommune.no

Utendørs
natt-turnering/Glaball
11. JUNI 2016
Moi IL i samarbeid med hovedsponsor NorDan AS har gleden av å invitere
alle fotballglade venner til en storstilt fotballdag på Moi Stadion. Det vil
bli arrangert utendørs natt/glaball turnering for ungdom/voksne om
kvelden.
TURNERING

ANDRE AKTIVITETER

Turneringsstart kl 20:00
5`er fotball (4 + keeper). Max 8 personer per lag.
Gruppespill + sluttspill
Aldersgrense 15 år
Alle kamper går på kunstgress
Alkoholfritt arrangement!

Konkurranser utenom kampene.
• NorDan er tilstede! "NorDan
telt og NorDan lag"
• FIFA på storskjerm i
klubbhuset.
• Åpen kiosk i kafeteria
• Salg av mat

PÅMELDING
Lagspåmelding til Lena Thunheim
Tlf: 92643416
E-post: lena.thunheim@dabb.no
Pris per spiller kr 100,-. Betaling skjer
før turneringsstart.
Spillere som ikke tilhører et lag kan
melde seg på individuelt!

PREMIERING
Pokal til vinnerlaget!
Alle deltakere i finale blir premiert!

INFORMASJON/KONTAKT
For ytterligere informasjon kontakt
Mariann Eike på tlf: 45862939 eller
e-post:
marianne@lund.kommune.no
Følg også arrangementet på facebook: «Utendørs natt-turnering»
under siden MOI IL A-lag.

http://bit.ly/nordancup

