
16. – 18. SEPTEMBER 
IDRETTSPARKEN, ORKANGER 

Gutter og jenter 6 – 14 år



som støtter lokale talenter?

Tlf 72 46 63 00 - www.orkdalsbanken.no

Benytter DU en bank 



velkommen
til årets Orkdal Sparebank Cup!

Du og dere som nå deltar på årets Orkdal Sparebank Cup er historiske. Aldri før har det 
blitt arrangert en større fotballturnering i kommunen enn denne. 198 lag og rundt 1600 
fotballspillere skal snart kaste seg ut i en oase av fotball i Idrettsparken.

Nytt av året er at vi har erstattet 16-årsklassen med 6- og 7-åringene. Bortsett fra det gjør 
vi ikke noen store endringer på noe som fungerer så godt som denne cupen. I etterkant 
av cupen i de to siste årene har vi sendt ut en spørreundersøkelse for å få tilbakemelding 
på hva de som deltar mener er det beste med turneringen, og hva vi kan forbedre oss på. 
Det som er gledelig å se er at 97% sier at helhetsinntrykket av Orkdal Sparebank Cup er 
enten godt eller svært god, og 92% sier at det frister å delta igjen. 

Ellers er værmeldingen, i skrivende stund, svært lovende. Vi håper den stemmer til vi 
nå skal komme i gang med cupen. Vi har i de siste årene vært svært heldig med været, 
spesielt med tanke på at man ikke har noen værgaranti midt i september her til lands.

Vi vil til slutt minne om at vi kårer cupens Fair Play-klubb. Du kan lese mer om det i 
dette programmet, men ønsker å minne om at alle har et ansvar for at medspillere, 
motstandere og dommere sitter igjen med gode erfaringer etter denne helga.

Vi håper dere får en flott opplevelse de kommende dagene, og ønsker alle lag og spillere 
lykke til!

Med vennlig hilsen
Arrangementkomitéen

som støtter lokale talenter?

Tlf 72 46 63 00 - www.orkdalsbanken.no

Benytter DU en bank 



Praktisk informasjon
Turneringsledelsen for Orkdal Sparebank Cup 
består av følgende personer:
 Mobil: E-post:
Jonny Krokstad, leder 971 90 702 orkdalsparebankcup@oif-fotball.no
Øyvind Bakken, sekretariat 402 28 536 oyvind.bakken@oif-fotball.no
Thomas N. Pedersen, overnatting 472 62 909 thomas_nordahlp@hotmail.com
Ådne Hegstad , dommere 415 91 910  aadne_endaa@hotmail.com
Tove Larsson, bespisning 920 94 689 tove.larsson@oif-fotball.no
Karin Røttereng,dugnadskoordinator  917 21 771  kroette@online.no

Sekretariatet
Sekretariatet har tilhold sammen med turneringsledelsen i brakka ved siden av Bankløkka.
Sekretariatet er bemannet: 
Fredag  16.09  kl. 17.00 - 22.00
Lørdag  17.09  kl. 08.00 - 21.00
Søndag  18.09  kl. 08.00 - 17.00
Dersom noe skulle oppstå på kveldstid, ring turneringsledelsen.

Parkering - garderober
Det blir anledning til å parkere i Idrettsparken ved Orklahallen på lørdag. På søndag kan 
parkeringsplassene ved OTI-senteret benyttes. Det er garderober i Orklahallen for alle 
klasser, 2 garderober forbeholdt jente-klasser. Inngang til garderobene via blå dør ved 
siden av kunstgressbanen. 

Resultatservice
Det vil til enhver tid være oppdaterte resultater i Idrettsparken. 
Se etter skiltet «resultatservice». Resultater vil det også bli mulig å finne 
på følgende nettadresse: www.oif-fotball.no



Kampoppsett
Kampoppsettet finnes på OIF Fotballs cupsider www.oif-fotball.no.

Oppvarming før kamp
Oppvarming før kamp kan foregå mellom banene på kunstgressbanen, 
eller på oversiden av friidrettsanlegget.

Overnatting
Overnattende innlosjeres på skoler. Orkanger Barne- og Ungdomsskole har kort 
gåavstand til Idrettsparken. Evjen skole og Gjølme skole ligger henholdsvis 2km og 
4km unna Idrettsparken. Skulle det være noen spørsmål eller ønsker rundt overnatting, 
ta kontakt med overnattingsansvarlig Thomas Nordahl Pedersen. Skolene vil være 
bemannet med vakter på kveld og natt. Det er mulighet for bobil/campingvogn ved 
skolene. Oversikt over innlosjering vil komme i løpet av dagene før turneringshelga på 
www.oif-fotball.no.

Alle lag må sjekke ut av skolen innen kl. 12:00 på søndag. Det vil være muligheter å lagre 
bager og lignende i Idrettsparken. Det er viktig at alle klasserom blir ryddet, og alle stoler 
og pulter må settes på plass.

Måltider for overnattende lag
Kveldsmat fredag kl. 20.00 – 22.00
 
 Lørdag Søndag
Frokost 07.15 - 09.00 07.15 - 10.00
Lunch  12.00 - 14.00 12.00 - 13.30
Middag  17.00 - 19.30
All matservering i Orklahallen i idrettsparken!
Middagen blir levert av Sans Bergmannskroa.



 Tilbud
til medlemmer av OIF!

Meglerprovisjon                             kr. 32.000,-
Tilretteleggelse                              kr. 14.900,-
Visning                                          kr.   1.500,-
Markedspakke   kr.          0,-
Utlegg og foto                                   kr.   9.600,-

Totalt                                                kr. 58.000,-

Eventuelt eierskifteforsikring og takstrapport kommer utenom.

Tilbud til medlemmer og familie

=

Heimdal Eiendomsmegling avd. 
Orkanger
Orkdalsveien 49A
7300 ORKANGER
73 87 15 00
post@hem.no

Thor Zevgren
Eiendomsmegler MNEF, Partner

thor.zevgren@hem.no
941 56 111

Vegard Jørgensen
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

vegard.jorgensen@hem.no 
913 78 069

Vi svarer gjerne på dine spørsmål!

Heimdal Eiendomsmegling har blitt godt etablert på 
Orkanger og i Orkdalsregionen. Vi kjenner markedet 
her, og vet hva som skal til for å oppleve en trygg 
eiendomshandel. 

Thor Zevgren har 12 års erfaring fra Orkdalsregionen, 
og totalt 15 års fartstid i eiendomsbransjen.

Vegard Jørgensen er utdannet Eiendomsmegler-
fullmektig, MNEF og er født og oppvokst i Orkdalen, 
noe som gjør at han kjenner lokalmiljøet og bolig-
markedet veldig godt. 

Vi hjelper deg i prosessen med boligsalg, og sørger 
for at kompetanse og trygghet står i fokus.

+



Turneringsbestemmelser
Spilletider: Antall:  Innledende: Finale:
Klasse 14 år 9 spillere  2 x 20 min uten pause Finale med pause
Klasse 13 år 7 spillere 2 x 20 min uten pause Finale med pause
Klasse 11-12 år 7 spillere 2 x 15 min uten pause
Klasse 8-10 år 5 spillere 2 x 10 min uten pause
Klasse 6-7 år 3 spillere 1 x 10 min uten pause (minimum 4 kamper)

Innledende kamper
• Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtall, 3 poeng for seier, 
 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

• Står to eller flere lag likt i poeng, er målforskjellen avgjørende for plassering.

• Er målforskjellen den samme, går det lag foran som har scoret flest mål.

• Står lagene fortsatt likt, er resultatet av deres innbyrdes 
 kamp(er) avgjørende for plassering.

• Står lagene fortsatt likt, avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning.

Sluttspill
Ved resultatlikhet etter ordinær tid spilles det golden goal over 2 omganger á 5 minutter 
uten pause. Ved fortsatt uavgjort resultat går det til straffesparkkonkurranse. 5 straffer hver, 
deretter én og én.
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Reglement
Jury og protester
Det er nedsatt en jury bestående av 3 personer hvor jury-leder er kurset gjennom 
Trøndelag Fotballkrets. Juryens medlemmer består ellers av dommeransvarlig i Orkanger 
IF og én nøytral dommer.

Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet senest 30 minutter etter 
kampslutt. For protester som omhandler forhold under kampen skal dommer 
underrettes før dommeren forlater banen eller banens område. Gebyr pålydende kr. 500,- 
må medfølge. Gebyret refunderes dersom protesten tas til følge. Hvis den avslås tilfaller 
gebyret arrangøren. Alle avgjørelser fattet av jury er endelige og kan ikke ankes.

Spilleberettigelse
En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer, 
men samtidig forholde seg til Orkdal Sparebank Cups aldersbestemmelser.
En spiller har bare anledning til å delta på ett lag i sin aldersklasse.
Alle lag skal i god tid før første kamp levere en liste med oversikt over spillere laget 
benytter under turneringen. En spiller er ikke spilleberettiget i Orkdal Sparebank Cup før 
vedkommende står oppført på laglisten. Laglister fylles ut gjennom påmeldingssiden. 
Se mer under «Spillerregistrering» på www.oif-fotball.no. 

Maks antall spillere pr. lag i klasser med sluttspill:
9’er: 20         /          7’er: 16

Overårige
For 9`r fotball kan man ta med totalt 4 overårige spillere i troppen, 
hvorav 2 av dem kan være på banen til enhver tid.

For 7’er-fotball kan man ha med totalt 3 overårige spillere, 
men kun én av dem kan være på banen til enhver tid.

Spillerne må være godkjent som overårige av kretsen de spiller i til vanlig.



Flytting av lag
Turneringsledelsen har anledning til å flytte lag til en annen klasse 
dersom sportslige hensyn tilsier dette.

Draktfarger
Om to motstandere har draktfarger som er vanskelige å skille skal laget som er oppsatt 
som bortelag bruke bortedrakter eller vester. Kampleder avgjør om dette er nødvendig. 
Kampleder er også ansvarlig for å stille med vester.

Sanksjoner
2 gule kort eller direkte rødt kvalifiserer til én kamp karantene. Det samme gjelder 
hvis en spiller har fått 3 gule kort i løpet av turneringen. Alle forseelser blir vurdert av 
juryen, som bedømmer om strengere sanksjoner bør ilegges på grunnlag av forseelsens 
alvorlighetsgrad. Karantene skal sones i neste kamp i turneringen. Hvis forseelsen 
skjer i siste kamp i turneringen, slipper spilleren karantene. Kvalifiserer utvisningen 
til 2 eller flere kamper gjelder følgende: Soning skal skje i kamper i turneringen. Ved 
fortsatt gjenstående soning skal resterende kamper, med unntak av én kamp, sones i de 
førstkommende obligatoriske kamper for det lag spilleren ble utvist for.

Premiering
• A-sluttspill: 3 beste lag får lagspremier     • B-sluttspill: 3 beste lag får lagspremier
Lag uten sluttspill får individuelle premier.

Fair Play
En jury vil i år dele ut en egen pokal med premie til den klubben som har vist fair play 
etter disse kriteriene:
• God oppførsel mot motstanderlag.
• God oppførsel mot dommere.
• God oppførsel av trenerapparat på sidelinjen.
• God oppførsel på og rundt banene under hele turneringen.
• God oppførsel av klubbens supportere og foresatte.
• Antall gule og røde kort.
Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder for hele klubben, ikke kun ett enkelt lag.

Værforbehold
Arrangøren forbeholder seg retten til hel eller delvis avlysning av kampene eller 
omlegging av kampprogrammet og spillesystem dersom dette blir nødvendig på grunn 
av været.
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www.alldesign.no

Orkanger • OTI-sentret
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Ditt lokale trykkeri
siden 1986

Agdenes

Snillfjord
Orkdal

Skaun
Melhus

Rindal

Meldal

Grønøra – 7301 Orkanger – Tlf. 72 48 23 20 - Telefax 72 48 26 85
E-post: firmapost@orklagrafiske.no – www.orklagrafiske.no

Orkdal Bil ønsker både Orkanger IF Fotball 

og alle deltakende lag til lykke med 

årets Orkdal Sparebank Cup

www.orkdalbil.no



aktiviteter 
Diskotek
Det arrangeres Diskotek i Orklahallen lørdag kveld fra kl. 19:30-22:00.  Gratis inngang 
for alle med deltakerbånd. For de uten koster det 50 kr.  Billetter kan kjøpes i sekretariatet. 
Lagledere må kjøpe samlet til laget. Det selges ikke billetter i døra. 
Øvre aldersgrense 15 år. 

Bowling
Alle med deltakerbånd har mulighet til å spille to gratis runder med bowling.
Det er reservert 4 baner til lørdag og søndag, og lokalet åpner kl. 12:00. Da vi ikke kan 
reservere baner etter kl. 18 må det påberegnes å måtte vente på bane ved stor pågang
Bowlinghallen ligger like ved Shell ved E39.

Klatrehallen
I samarbeid med Orkla Fjellsportklubb kan vi tilby klatring i den største klatrehallen nord 
for Dovre. Klatrehallen vil være åpen lørdag fra kl. 12-17. Overnattende deltakere kan 
bruke klatrehallen gratis. For de uten deltakerbånd koster det 100 kr. Billetter kjøpes hos 
Klatrehallen.





Påmelding
Påmelding gjøres via www.oif-fotball.no.

Priser 
Lagsavgift: 
6–7 år: 500 kr.
8–10 år: 1000 kr.
11–13 år: 1200 kr.
14 år: 1300 kr.

Deltakerkort for overnattende: 800 kr.

Deltakerkort dekker overnatting, mat og 
aktiviteter for både spillere og lagledere 
som har kjøpt kort.



BESTANDIG HYBRIDTEKNOLOGI

Dokumentert driftssikkerhet
20 års erfaring

HVORFOR VELGE TOYOTA HYBRID?
• Våre hybrideiere er våre mest fornøyde kunder
• Lave vedlikeholdskostnader
• Mye utstyr og gunstig pris grunnet avgiftsfordelene
• Lave CO2- og NOx-utslipp

• Ingen ekstern lading da bilen lader seg selv automatisk
• Automatgir er standard
• Lave drivstoff utgifter under alle typer kjøreforhold
• God samvittighet er standard

Prius+ Seven
Auris Hybrid

Nye RAV4 Hybrid Nye Prius

Yaris Hybrid Auris Hybrid Touring Sports

Privatleie 3 år/45.000 km. Etabl.gebyr 4.790,- faktureres sammen med første terminleie. Årsavgift inkl. mva faktureres separat. Forbruk:  Prius+ Seven fra 0,41 l/mil, CO2-utslipp 95 g/km, Auris fra 0,35 
l/mil, CO2-utslipp 82 g/km, RAV4 AWD fra 0,50 l/mil, CO2-utslipp 117 g/km, Prius fra 0,30 l/mil, CO2-utslipp 70 g/km, Yaris fra 0,33 l/mil, CO2-utslipp 70 g/km, Autis TS fra 0,36 l/mil, CO2-utslipp 83 g/km. 
Illustrasjonsfoto. Forbehold om trykkfeil. Kampanjen kan ikke benyttes sammen med andre tilbud.

Alle privatleiepriser inkluderer metallic lakk, komplette vinterhjul og 3 år/50.000 km serviceavtale.

7 seter  Automatgir  Cruise control  Automatisk 
klimaanlegg  DAB+ radio  Toyota Safety Sense  Smart 
entry- og startsystem  Skinninteriør + mye mer

Automatgir  Cruise control  Toyota Safety Sense 
Navigasjon  Ryggekamera  Nøkkelfri start
DAB+ radio  Regnsensor + mye mer

Automatgir  Cruise control  Toyota Safety Sense
Navigasjon  Ryggekamera  Elektrisk åpning og lukking 
av bakluke  DAB+ radio + mye mer

Automatgir  Toyota Safety Sense med radar Cruise 
control  Ryggekamera  DAB+ radio  Automatisk 
klimaanlegg  Nøkkelfri start+ mye mer

Automatgir  Toyota Safety Sense  Navigsjon
Ryggekamera  DAB+ radio  Automatisk klimaanlegg 
Regnsensor  Nøkkelfri start+ mye mer

Automatgir  Cruise control Toyota Safety Sense 
Navigsjon  Ryggekamera  DAB+ radio  Nøkkelfri start 
Regnsensor + mye mer

PRIUS+ SEVEN EXECUTIVE
Pris 2.999,- pr. måned

Startleie 79.000,-
Bilpris 382.000,-
Fastrente 1,95 % i 3 år
Totalkostnad inkl. etabl.gebyr 197.120,-

NYE PRIUS EXECUTIVE
Pris 3.142,- pr. måned

Startleie 69.000,-
Bilpris 360.000,-
Fastrente 1,95 % i 3 år
Totalkostnad inkl. etabl.gebyr 186.902,-

YARIS HYBRID ACTIVE S
Pris 999,- pr. måned

Startleie 64.000,-
Bilpris 233.000,-
Fastrente 1,95 % i 3 år
Totalkostnad inkl. etabl.gebyr 104.754,-

AURIS HYBRID TOURING SPORTS
Pris 2.143,- pr. måned

Startleie 69.000,-
Bilpris 319.000,-
Fastrente 1,95 % i 3 år
Totalkostnad inkl. etabl.gebyr 150.938,-

AURIS HYBRID ACTIVE S
Pris 1.942,- pr. måned

Startleie 69.000,-
Bilpris 302.000,-
Fastrente 1,95 % i 3 år
Totalkostnad inkl. etabl.gebyr 143.702,-

NYE RAV4 HYBRID ACTIVE S AWD
Pris 3.345,- pr. måned

Startleie 89.000,-
Bilpris 470.000,-
Fastrente 2,95 % i 3 år
Totalkostnad inkl. etabl.gebyr 214.210,-

LEVANGER: Høgskolevegen 1, 7604 Levanger, tlf. 98 29 49 80
OPPDAL: Trondheimsvn. 1, 7340 Oppdal, tlf. 98 29 49 50
ORKANGER: Løypstrengen 14, 7300 Orkanger, tlf. 98 29 49 60
STJØRDAL: Tuftenvegen 2, 7502 Stjørdal, tlf. 98 29 49 30
TRONDHEIM: Leangen allé 4, 7044 Trondheim , tlf. 98 29 49 00

toyota.bilia.no

3 ÅR/50.000 KM SERVICE 
INKLUDERT PÅ ALLE 

TOYOTA BILIAS PERSONBILER

5 ÅR/160.000 KM
GARANTI PÅ ALLE 

NYE BILER

SVÆRT GODE TILBUD 
PÅ FINANSIERING

TOYOTA HAR 20 ÅRS 
ERFARING MED HYBRID

BEST I BIL-
BRANSJEN 
2015

Ny!

Ny!



BESTILL  
CONTAINER  
Kontakt oss 
på telefon 09700 



Foreldrevettregler
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Anleggsoversikt



Vi åpner 
vår nybygde

del av 
møbelhuset 

15. september! 
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FOTBALL FOR ALLE

OIF Fotball takker 
sine samarbeidspartnere gjennom sesongen

www.oif-fotball.no
FØLG ORKDAL SPAREBANK CUP PÅ FACEBOOK


