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Astor Sparebank 1 SMN Cageballcup
Velkommen til innendørs fotballturnering på
kunstgress for jente- og guttelag 6-11 år
Cageballhallen ved 3T-Rosten,
Trondheim helga 10. – 12. mars 2017
Årsklasser:

Jenter og gutter 2006-2010 (6-11 år).
Hver klubb kan delta med fl ere lag i hver årsklasse.

Antall spillere:

5 spillere på banen (inkl. keeper) for yngste
årsklasser, 4 spillere på banen (inkl. keeper) for 			
2006-klassen. Det anbefales at hvert lag har 2
innbyttere.

Kamp-tidspunkt: Samtlige lag får 3 kamper (2 x 7 minutter med 			
sidebytte). Kampene spilles i tidsrommet 			
18.00 - 21.00 fredag, 09.00 - 18.00 lørdag og
09.00 – 16.00 søndag. Det tilstrebes at samtlige 		
lag får gjennomført sine tre kamper i løpet av 2,5 timer.
Påmeldingsfrist: 1. mars 2017.
Påmelding:

https://www.superinvite.no/#/invitation/6c
97cd07663b099253bc569fe8d342bb
OBS! Det er begrenset med plasser, og var venteliste 		
både i 2015 og 2016. Her er det først til mølla...
Pris: 1000,- per lag.

Hva er cageball?
Cageball spilles på en innendørs kunstgressbane med 1
meter høyt vant rundt. Over vantet er hele banen kledd
med 5 meter høyt nett. I hver ende er et mål i håndballstørrelse. Banen er 23 meter lang og 16 meter bred, og
dekket består av den nyeste typen kunstgress. Cageball
er en intensiv og morsom form for fotball, med mye
ballberøring, der alle er med og tar aktivt del i spillet.
Kampene spilles med normale fotballer i størrelse 3 og 4.
Les mer på www.cageball.no
Vi har café/kiosk med salg av varm og kald mat, frukt
og drikke. Det gjøres oppmerksom på at det er noe
begrenset tilskuerkapasitet i cageballhallen. Gratis
parkering.
Astor Fotballklubb er en breddeklubb for barn og unge
på Byåsen. Cageballcupen er et tilbud for fotballglade
jenter og gutter i oppkjøringen til vårsesongen.
Turneringen er godkjent av Trøndelag Fotballkrets.

Spørsmål om cupen kan rettes til turneringsleder
Jo Stein Moen, Astor FK (josmoen@online.no).
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