Påmeldingsblankett:
Påmeldingen sendes Lillehammer ishockeyklubb på e-post:
birkebeinercup@lillehammerhockey.no
Frist 1 mars 2016.

Klubb:
Antall spillere og ledere
Kontaktperson:
Mob:
E-postadresse:
Antall A-kort:
Antall B-kort:

Spørsmål vedrørende turneringen kan rettes til :
Cato Menkerud,
e-post: birkebeinercup@lillehammerhockey.no
Mob: 911 66 311

Lillehammer Ishockeyklubb inviterer til Birkebeiner Cup for
spillere født 2004 på Lillehammer 1-3 april 2016.
Turneringen vil bli avviklet i Kristins Hall og den nye
Ungdomshallen som ligger ved siden av.
Turneringsregler:
 Turneringen spilles med inntil 8 lag fordelt i to grupper.
 Alle kampene spilles 2x15 min. effektiv tid.
 Alle lag spiller minimum 5 kamper.
 Det kreves 6 påmeldte lag for å gjennomføre cupen.
 2 min pause mellom periodene.
 Utvisningstid 1 min
 Det er ikke lov å erstatte keeper med en utespiller.
 NIHF kampreglement for klassen.
 Det gis 2 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort.
 Ved poenglikhet telles først innbyrdes møte, deretter
målforskjell.
 Ved flere lag på samme poengsum gjelder den totale
tabellen.
 Det er NIHF som foretar disiplinærstraffbehandling. NIHFs
ansvarlige for disiplinærstraffbehandling kontaktes
umiddelbart av turneringens dommeransvarlige når
matchstraff er idømt slik at behandling kan gjøres
fortløpende.
 Regler skrevet i Cuponline, går foran disse regler ved
uenighet.
Dommere:
 Det benyttes lokale dommer i 2 dommersystem i alle
kampene.

Premiering:
 Det utdeles deltakerdiplomer til alle deltakerne, samt pokaler
til plassene 1-3.
 Det vil bli utdelt fair-play pokal til lag med minst
utvisningsminutter i turneringen.

Overnatting:
 Det blir tilrettelagt for overnatting i NTG sine klasserom på
Lillehammer. Dette er ca 10. min gangavstand fra hallen og
alle må ta med liggeunderlag/ soveposer til eget bruk.
 Det vil også bli tilrettelagt for overnatting på Birkebeineren
Hotell/ Motell og Appartements. www.birkebeineren.no
Mat:
 Alle måltider serveres i Kristins kafé som ligger i ishallen.
Det tilrettelegges for inntil 6 måltider i hallen, 1 fredag, 3
lørdag og 2 på søndag.
 Mat kasse med kveldsmat kan hentes for fredag og lørdag.
Hvert lag må melde fra om ønske.
Påmeldingsavgift:
 Påmeldingsavgift er kr 3.500,- pr. lag, og må betales for å få
bekreftet plass. Konto 1503.05.95057
Deltakerkort:
 Alle deltakerne må løse deltakerkort, og de finnes i to typer.
A-kort kr 800,- inkluderer overnatting på NTG, samt alle
måltider. B-kort kr 600,- inkluderer 4 måltider, men ikke
overnatting og frokost.
 Hvert lag kan ha med inntil 3 ledere fritt.
 Det er også mulig for foreldre å kjøpe A eller B kort.

Ønsker alle velkommen til trivelige hockeyopplevelser
på Lillehammer

