
   
 

Hei, fotballvenner! 
 
Galterud IF, i samarbeid med Radio Kongsvinger, inviterer til sin årlige vintercup i Kongsvingerhallen i starten av mars. I 
2018 arrangeres cupen for 30. gang! 
 
Turneringa vil gå over to helger; 2.-4. mars og 9.-11. mars. Første helg og fredag/lørdag i andre helga er forbeholdt 
gruppespill, mens semifinaler og finaler går av stabelen søndag andre helga. 
 
Det arrangeres turnering i to klasser: senior menn og G16. Kampene spilles over 2 x 35 min for senior og 2 x 30 min for 
G16. Det er åpent for G19-lag å delta i seniorklassen. 
 
G16-klassen består av fire lag som møtes i enkelt seriespill. Disse lagene får derfor tre kamper hver. Seniorklassen 
består av fire grupper á fire lag. Som i G16-klassen spilles det enkelt seriespill. Gruppevinnere går til semifinale før 
turneringa avsluttes med finale. I sluttspillet vil divisjonsforskjell(er) mellom lagene utjevnes ved divisjonsstraffe(r), en 
straffe per divisjon. Semifinaler og finaler går av stabelen søndag 11. mars. Gruppene i seniorklassen inndeles etter 
resultatene fra 2017-sesongen. 
 
Påmeldingsavgift: 
Senior menn: 6000 kr pr lag. 
G16: 4000 kr pr lag. 
 
Følgende premier deles ut: 
Vinner G16: pokal og 5000 kr. 
Vinner senior menn: pokal og 7500 kr + vandrepokal i ett år. I tillegg får alle gruppevinnere pokal. 
Toppscorer i hver klasse får pokal. 
 
For å lese om fjorårets turnering, se følgende linker: 
https://www.glomdalen.no/sport/galterud/turnering/spilte-for-sitt-fjerde-lag-i-galterud-turneringen/s/5-19-290403 
https://www.facebook.com/events/1252893251466305/ 

 
Påmeldingsfrist er 1. januar 2018, og her er det førstemann-til-mølla som gjelder. 
Skriftlig påmelding sendes på e-post til paolo_holen@hotmail.com. Påmelding er bindende og skal inneholde følgende: 
-          Hvilke(n) klasse(r) klubben vil delta i 
-          Navn på kontaktperson 
-          E-post til kontaktperson 
-          Telefonnummer til kontaktperson 
  
Har klubben spesielle ønsker vedrørende kamptidspunkter kan disse legges ved påmelding. Galterud IF kan på 
forespørsel være behjelpelig med å skaffe overnatting. 
  
Videresend gjerne denne invitasjon til andre lag i din klubb som kan ha interesse av å delta. 
 
For spørsmål, kontakt Ole Gunnar Holen (45 20 86 84 – paolo_holen@hotmail.com). 
 
Mvh 
Ole Gunnar Holen 
Galterud IF 
Turneringsleder 
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