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OLD BOYS TURNERING KVAMSHALLEN SØNDAG 26. JANUAR 
Søndag 26. januar arrangeres det turnering for Old Boys i Kvamshallen,                                            
turneringens første kamp starter kl 09.00. Dørene i hallen åpnes kl 08.15 
Vi har 6 påmeldte lag, Dombås, Otta, Kvam, Vinstra, Harpefoss og Ringebu. Kampoppsettet for dagen 
ligger vedlagt. 

 
Generell informasjon: 

 Dusjer tilgjengelige i Kvam sitt klubbhus.  

 Oppholdsrom i klubbhuset kan benyttes i mellom kampene. Her vil det være en enkel kiosk.  
Vi vil også sannsynlig vis ha en kioskvogn ved hallen som publikum kan benytte. 

 Det anbefales å benytte sko beregnet for grus/harde baner eller kunstgressko, ikke hallsko. 

 Det tas sikte på å arrangere ny turnering i mai, og i forbindelses med dette, har vi etter møtet 
på lørdag forslag om at alle spillerne betaler kr. 50,- til en felles kasse som benyttes til felles 
sosialt arrangement ved neste turnering. Beløpet kan betales i kiosken i klubbhuset. Lagenes 
kontaktpersoner får ansvar for dette.  

 Lagene sørger selv for å ha med seg oppvarmingsballer.  

 Spillebanen er på 34 X 54 meter, kunstgress. 

 Lagene må være forberedte på at de kan bli spurt om å være med å dømme enkelte kamper.                                                                                                                                                                                                      

 
Reglement for kampene: 

 Vanlige spilleregler i fotball gjelder for kampene.    

 7-er fotball, keeper og 6 utespillere  

 Bytte av spillere kan skje fortløpende og innbytter skal foregå ved midtbanemarkeringen.  

 Tilbakespill til keeper ihht vanlige spilleregler  

 Turneringen gjennomføres som seriespill, kampene spilles i en omgang på 25 min.  

 Det deles ut 3 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort  

 De 2 beste lagene i seriespillet møtes til en avsluttende *finale*  

 1 spiller under old boys alder (34 år) kan være med, det forutsettes at denne spilleren ikke 
har spilt aktivt i 2013 

 Ved utdeling av rødt kort må spilleren stå over resten av kampen og laget må fullføre 
kampen med 1 mann mindre på banen 

 Lagene må selv passe tiden slik at de er klare til kamp i hht kampoppsettet  

 Spillet fortsetter fritt selv om ballen har vært borti bygningskonstruksjoner  

 det dømmes ikke offside 
 
Mvh 
Ole Morten Resvoll 
Old Boys gruppa i Kvam IL 
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