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Stavanger Oilers Cup (SOC)
Navn:
Turneringen vil hete Stavanger Oilers Cup så lenge Stavanger Oilers støtter turneringen økonomisk. Så
lenge denne ordningen eksisterer vil det ikke være aktuelt at andre firmaer overtar turneringsnavnet.
Aldersgrupper:
Fom sesongen 2017/18 (*) skal følgende arrangement gjennomføres:




U15: august/september
U12: mot slutten av sesongen
U10: mot slutten av sesongen

(*) Sesongen 2017/18 var en overgangssesong der det arrangeres en U13-turnering i januar og en U12turnering i mars.
Ansvar for arrangementet:




Aktuell aldersgruppe er ansvarlig for arrangementet, både hva gjelder planlegging og gjennomføring.
Klubbadministrasjon er behjelpelig der det er behov, og skal tilstrebe at så mange av prosedyrer og
generelle avtaler er på plass i forkant. Dette gjelder f.eks. avtaler vedrørende mat, hotell, transport osv.
Klubbadministrasjon er også ansvarlig for dialogen mot NIHF, og derav også ansvarlig for å søke om å få
godkjent selve arrangementet.
Guttelag og jentelag på aktuelt alderstrinn arrangerer sammen, og blir enige internt om
ansvarsområder og fordelingsnøkkel.

Økonomi:





Arrangerende lag er ansvarlig for å føre godkjent regnskap etter mal opprettet av klubben (ligger som
eget dokument). Regnskapet skal leveres til økonomiansvarlig i klubben etter turneringen.
Alt som skal faktureres (i all hovedsak sponsorstøtte), må ihht gjeldende regler, faktureres gjennom
klubben. Disse midlene kan tas ut som reisestøtte på lik linje som annet dugnadsarbeid som faktureres
gjennom klubben.
Klubben beholder 20.000,- av inntektene som administrativt bidrag. Det resterende overskuddet
beholdes av arrangørlagene i sin helhet.



Det er egne bankkontoer underlagt klubben som skal benyttes til turneringene. Hver turnering har sin
konto, og tilgang til konto får man ved å kontakte økonomiansvarlig i klubben.

Innhold:





Turneringene skal gjennomføres ihht gjeldende kampreglement fra NIHF.
Arrangøren for U15-turneringen velger selv om de ønsker en normal turnering eller om turneringen
skal være en treningsturnering som også inneholder ulike former for treningsøkter. Dette konseptet
utvikles i samarbeid med sportslig leder.
U12 og U10 turneringene bør i tillegg til det sportslige inneholde et sosialt arrangement (diskotek,
trampolinepark el) i tillegg til åpningsshow

Dokumentasjon:
Det er opprettet eget fellesområde for turneringene hos Hjelseth. Her er arrangør ansvarlig for å lagre
relevante dokumenter som letter arbeidet for både egen turnering, og påfølgende turneringer. Tilgang til
fellesområdene får man ved å kontakte dagligleder@stavangerhockey.no. Eksempler på dokumenter som
bør legges inn på fellesområdet:
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