
 
 

Oppgaver/prinsipper deltakelse Cuper Varden Meråker Fotball 

Generelt bør alle lag kunne delta på Fotball-cuper. Deltakelse utover det som allerede er 

avtalt, må søkes Fotballstyret for godkjennelse. 

 

Storsjøcupen 

1. Sportslig avdeling utnevner Cup-komite m/leder 

2. Planene for cup-deltakelse må legges fram for fotballstyret til godkjenning 

3. Komiteen må utarbeide budsjett før påmelding 

4. Fotballstyret har bevilget inntil kr. 10.000,- pr. lag, totalt kr. 60.000,- for en samlet deltakelse 

sesongen 2019 

5. Egenandel for 2019 kr. 1000,- pr. spiller kr.1750,-for 2 stk + transport til og fra cupen 

6. For å kunne delta i cupen må egenandelen være innbetalt før avreise 

7. Fotballstyret vurderer hvert år klubbens bistand og størrelse på egenandelen 

8. Komiteen må i samarbeid med sportslig avdeling ta stilling til hvor mange lag som kan delta i 

cupen 

9. Alle lag f.o.m. 11 år-16 år kan delta 

10. Det må vurderes om flere årganger kan stille på samme lag 

11. Komiteen sender påmelding av alle lag 

12. Hver enkelt deltaker er selv ansvarlig for transport til og fra cupen 

13. Alle lag som skal delta er pliktig til å delta på inntekts-bringende dugnader 

14. Komiteen skal arrangere Minnecup-fest i den tradisjonelle cup-helgen 

15. Etter hjemkomst må rapport over erfaringer med cupen sendes fotballstyret 

 

Det må til enhver tid vurderes hvilken cup Varden Fotball skal delta i. 

Sesongen 2019 har fotballstyret besluttet å delta på Storsjøcupen. 

 

Sjampions lig 

1. Arrangør Stjørdals Blink 

2. Varden Fotball deltar i klassene 8-9-10 år 

3. Deltakeravgiften inngår i treningsavgift 

4. Oppmann er ansvarlig for å holde seg oppdatert med påmeldingsfrister 

5. Oppmann sørger for å sjekke med sine lag via mail, sms, over hvor mange som blir med 

6. Oppmann gir kasserer oversikt på mail med hvor mange lag fra hvert årstrinn 

7. Kasserer melder på lag og sørger for betaling 

8. Oppmann sørger for å informere spillere og foreldre om opplegget 



9. Oppmann utarbeider kjørelister til bortekamper 

10. For å kunne delta må treningsavgiften være betalt ved forfall 

 


