TURNERINGSPLAN FOR KVINESDAL IDRETTSLAG
UNGDOMSAVDELING FOTBALL
Dette er både en rådgivende og retningsgivende plan for deltakelse hvilke turneringer Kvinesdal
Idrettslags fotballag kan delta i. En lagleder er ikke pliktet til å delta med sitt lag i etter denne plan.
Om man ønsker å delta i turneringer utover det som står i planen, skal man søke styret om
tillatelse. Dette gjelder både antall turneringer og reiseavstand.
TURNERINGER I VINTER- OG VÅRSESONG
Alle lag har lov til å delta i en turnering på vårsesongen.
Opp til og med 10 år Mini
Deltagelse i egne turneringer som evt. arr. for disse årsklassene.
Deltakelse i turneringer i samarbeid med klubber i egen kommune eller nabokommune.
Minilagene skal delta på Agder Cup i Flekkefjord i juni, klubben dekker lagpåmelding og lagene får
buss hvis ledig.
Det oppfordres til å stille på Agder Cup og cuper i Lyngdal pga samarbeidet naboklubbene i
mellom om å støtte opp om hverandres turnering. Hvis ett lag, mot formodning, ikke kan stille på
nevnte turneringer/cuper skal det heller ikke meldes på i andre turneringer i vårsesongen.
11 – 12 år. Gutter/Jenter
Deltagelse i egne turneringer som evt. arr. for disse årsklassene.
Deltakelse i en innendørs turnering i egen fotballkrets.
Denne aldergruppa skal delta på Agder Cup i Flekkefjord i juni, klubben dekker lagpåmelding og
lagene får buss hvis ledig.
Det oppfordres til å stille på Agder Cup og cup i Lyngdal pga samarbeidet naboklubbene i mellom
om å støtte opp om hverandres turnering. Hvis ett lag, mot formodning, ikke kan stille på nevnte
turneringer/cuper skal det heller ikke meldes på i andre turneringer i vårsesongen.
13 - 14 år Gutter/Jenter
Deltagelse i egne turneringer som evt. arr. for disse årsklassene.
Deltakelse i en innendørs turnering i egen fotballkrets. Klubben dekker påmeldingsavgift inntil kr
1.000,- pr lag samt bruk av egen buss.
Årsklassen skal i tillegg delta i Agdermesterskapet i regi AFK, klubben dekker lagpåmelding for 1
lag pr, lag som er påmeldt i serien.
Hver årsklasse kan delta med flere lag (spilles 5`er fotball), da skal lagpåmeld.avgiften for lag 2, 3
etc. deles ut på alle spillerne på hele laget/aldersgruppen– også de som kommer inn under det
første laget som klubben dekker for.
15 – 16 år Gutter/Jenter
Deltagelse i egne turneringer som evt. arr. for disse årsklassene.
Deltakelse i en innendørs turnering innefor egen fotballkrets.
Klubben dekker påmeldingsavgift inntil kr 2.000,- pr lag samt bruk av egen buss.
Årsklassen skal i tillegg delta i Agdermesterskapet i regi AFK.
Hver årsklasse kan delta med flere lag (spilles 5`er fotball), da skal lagpåmeld.avgiften for lag 2, 3
etc. deles ut på alle spillerne på hele laget/aldersgruppen– også de som kommer inn under det
første laget som klubben dekker for.
17 – 19 år Junior
Deltagelse i egne turneringer som evt. arr. for disse årsklassene.
Deltakelse i en turnering innefor egen fotballkrets eller nabokrets.
Klubben dekker påmeldingsavgift inntil kr 2.000,- pr lag samt bruk av egen buss.
Hvis klubben har spesielt talentfull lag, kan det være aktuelt å reise utenlands.
Årsklassen skal i tillegg delta i Agdermesterskapet i regi AFK.

Hver årsklasse kan delta med flere lag (spilles 5`er fotball), da skal lagpåmeld.avgiften for lag 2, 3
etc. deles ut på alle spillerne på hele laget/aldersgruppen– også de som kommer inn under det
første laget som klubben dekker for.

SOMMERTURNERINGER
Deltakelse i sommerturnering er en glimrende mulighet til å bedre klubbfølelse og sosial
tilhørighet. Derfor bør en så tidlig som mulig, og helst innen utgangen av februar ha bestemt
hvilken turnering laget ønsker å delta i. Dette vil gi de foreldre som ønsker å reise med, mulighet til
å planlegge sin sommerferie.
Selv om deltakelse i sommerturnering har et sosialt mål, ønsker klubben et best mulig sportslig
utbytte. Gode resultater kan oppnås ved å utnytte de dispensasjonsregler som finnes for den
enkelte turnering, f.eks ved bruk av overårige spillere. Det er lagleders ansvar at kun ”lovlige”
spillere benyttes. Hvilke lag som skal benytte hvilke spillere må avtales mellom laglederne i forkant
av turneringene. S.U tar den endelige avgjørelsen hvis ikke lagledere blir enige, men beslutningen
skal alltid være i overenstemmelse med spillerne som eventuelt flyttes fra sine vante lag.
I utgangspunktet skal deltakelse i sommerturneringer være selvfinansierende. Det betyr at spillere
betaler en egenandel tilsvarende deltakeravgift. Om noen lag ønsker å gjøre inntekstbringende
dugnadsarbeid, for å redusere egenandelen, kan de selv ordne det. Dette må imidlertid komme i
tillegg til, og ikke gå ut over dugnad organisert av styret/klubben.
Klubbens styre skal ha melding før påmelding til sommerturneringer, og det skal foreligge et
budsjett.
Hvis klubben har et spesielt talentfullt lag, kan det være aktuelt å reise til anerkjente turneringer
med lenger avstand enn det som er nevnt i denne planen.
Foreldre, spillere og ledere skal før avreise skrive under på klubbens regler om oppførsel og
konsekvenser hvis en ikke overholder disse.
Hvis mulig bør gutter og jenter på samme alder delta i samme turnering.
Barnefotball:
Opp til 10 år Mini
Deltakelse i turneringer i egen kommune, eventuelt nabokommuner.
Aktuelle turnering er miniturnering på Feda og Fjotland og Agder Cup i Flekkefjord.
Det oppfordres til å stille på Agder Cup pga samarbeidet naboklubbene i mellom om å støtte opp
om hverandres turnering. Hvis ett lag, mot formodning, ikke kan stille
på Agder Cup skal det ikke meldes på andre turneringer i vårsesongen.
11 – 12 år Gutter/Jenter
Deltakelse i turneringer arrangert av klubber tilhørende egen fotballkrets eller nabokrets.
Eksempler:
Sør Cup (Kristiansand), Tingvatn Cup, Lyngdal Cup
Det oppfordres til å stille på Agder Cup pga samarbeidet naboklubbene i mellom om å støtte opp
om hverandres turnering. Hvis ett lag, mot formodning, ikke kan stille
på Agder Cup skal det ikke meldes på andre turneringer i vårsesongen.

Ungdomsfotball:
Aldersgrensen for å delta på turneringer i kategorien for ungdomsfotball er satt til 13 år (deltaker
må bli 13 år i det kalenderår turneringen arrangeres)
Kun klubben (s.u etter godkjennelse fra styret) kan gi dispensasjoner fra denne
aldersbegrensning.
13 – 14 år Gutter/Jenter
Deltakelse i turneringer i Skandinavia.
Eksempler:
Norway Cup (Oslo), Dana Cup (Hjørring/DK), Vildbjerg Cup (Vildbjerg/DK), Gothia Cup
(Stockholm)

15 – 16 år Gutter/Jenter
Deltakelse i turneringer i Skandinavia.
Eksempler:
Norway Cup (Oslo), Dana Cup (Hjørring/DK), Vildbjerg Cup (Vildbjerg/DK), Gothia Cup
(Stockholm)
17 – 19 år Gutter / Jenter
Deltakelse i turneringer i Norge, Danmark eller Europa ellers gjerne på høsten
Eksempler
Norway Cup (Oslo), Dana Cup (Hjørring/DK) og Vildbjerg Cup (Vildbjerg/DK) og Gothia Cup
(Göteborg)
Hvis klubben har et spesielt talentfull lag, kan det være aktuelt å reise til andre anerkjente
turneringer i andre Europeiske land.

