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. 

B-72 ønsker velkommen til MEGA Skandinavisk CUP 
i Lørenskoghallen og evt Kjennhallen 31. mai og 1. juni 2014 

Stevnet er underlagt NBTFs reglement, NIFs barneidrettsbestemmelser og dopingbestemmelser 
 

  

 

 

 

 

OVERNATTING 
 
Thon Hotel Triaden, Gamlevn. 88, 1473 
Lørenskog  
Pris pr person i enkeltrom pr natt: 795 
Pris pr person i dobbelrom pr natt: 398 
Pris pr person i trippelrom pr natt: 332. 
Dette er inkludert frokost. 
 
For å få disse priser bestill pr e-post til 
triaden.booking1@thonhotels.no 
 
og oppgi blokk-kode: 5062473 innen 
15.5.14 Etter denne dato gjelder samme 
priser, men det kan være fullt. 

Lørdag 31. mai– Pass 1 

 

Jenter 15 (pulje)  kr 100 

Gutter 11 (pulje)  kr 100 

Gutter 14 (cup)  kr   80 

Herrer eldre junior (cup) kr 100 

Rekrutt 13 (pulje) kr 100 

Åpen moro (cup) kr   80 

Veteran Herrer 35 (pulje) kr 140 

Veteran Herrer 50 (pulje) kr 140 

Veteran Damer  (pulje) kr 140 

Lørdag 31. mai– Pass 2 

 

Jenter 11 (pulje)  kr 100 

Jenter 14 (cup)  kr   80 

Damer Elite (pulje) kr 160 

Gutter 12 (cup)  kr  80 

Gutter 15 (pulje)  kr 100 

Herrer Elite (pulje) kr 160 

 

 

 

 

Søndag 1. juni– Pass 2 

 

Jenter 8 (pulje)  kr 100 

Jenter 12 (cup)  kr 80 

Damer eldre junior (cup) kr 100 

Gutter 9 (pulje)  kr 100 

Herrer Junior (pulje) kr 120 

Herrer C (cup)  kr 110 

Rekrutt 15  (pulje) kr 100 

Søndag 1. juni– Pass 1 

Jenter 9 (pulje)  kr 100 

Jenter 13 (pulje)  kr 100 

Damer junior (pulje) kr 120 

Gutter 8 (pulje)  kr 100 

Gutter 13 (pulje)  kr 100 

Herrer B (pulje)  kr 140 

Funksjonshemmed åpen (pulje) kr 100 

 Pengepremier i alle elite, junior og eldre junior klasser. 
•Det er i kun tillatt å melde seg på en klasse fra hvert pass i tillegg til åpen moro. 

•Åpen moro er en klasse hvor alle kan møte alle og spillerne starter med et visst antall poeng avhengig av 

alder og rankingpoeng. 

•Ved stor påmelding vil noen klasser bli spilt i Kjennhallen 

•Klasser med få deltakere kan blir strøket.  

•Klasser med liten påmelding kan bli strøket eller slått sammen med andre klasser. 

•Begrensninger for deltakelse i rekruttklassene og B/C  

• Under 1300 rankingpoeng for Rekrutt15     Under 1100 rankingpoeng for Rekrutt 13 

•, Under 1700 for Herrer C, Under 2000 for Herrer B 

•Ved stor påmelding i enkelte klasser kan de 8 eller 16 høyest rangerte i G15, HJ og HE bli direkte kvalifisert 

for sluttspill 

•Ved stor påmelding kan enkelte klasser blir arrangert med 3-mannspiljer hvor en går videre til sluttspill. 

•Klassene G/J 8 og 9 blir tilpasset norske barneidrettsregler 

Hall 
Lørenskoghallen, Sykehusvn 13, 1473  
Lørenskog 
 
Kjennhallen: Mailandveien, Lørenskog 
 
Påmelding       Innen 7. mai 2014 til B-72, 
Solheimsvn. 91E, 1473 LØRENSKOG.  
 
Vi ønsker at påmelding gjøres samlet pr 
klubb til via e-post: b72.mail@gmail.com 
 
NB! For evt. etteranmeldinger tilkommer 
ekstra avgift kr 30,- per klasse 

mailto:triaden.booking1@thonhotels.no


 

Aldersbestemmelser 

Jenter/gutter 8       født tidligst 2005  Jenter/gutter 14  født tidligst 1999 

Jenter/gutter 9       født tidligst 2004   Jenter/gutter 15  født tidligst 1998 

Jenter/gutter 11     født tidligst 2002  Damer/Herrer junior   født tidligst 1996 

Jenter/gutter 12     født tidligst 2001  Damer/Herrer eldre junior         født tidligst 1992 

Jenter/gutter 13     født tidligst 2000  Veteran 35  født senest 1978 

  

Premier 

I 8-11 års klassene får alle deltakerpremie, i de øvrige klassene er premieringen i henhold til NBTFs  

     regelverk.  
 

Stevneleder     Liv Sæther, tel: 92089816 

Overdommer   Utnevnes 

Dommere         I puljespill dømmer spillerne selv. Spillere som taper i pulje og sluttspilll må beregne å  dømme en kamp  

 

Start                 Stevnet starter kl. 0900 begge dager og vi regner med spill fram til ca kl 20 på  
 lørdag og ca kl 19-20 på søndag.  

 

Bord/baller    Stiga bord og Stigaballer XXX Hvite 

 

Startkont.        Ved bekreftelse av deltagelsen og senest 12. mai til B-72 v/Alexander Wezel, Solheimsvn 91E, 1473 Lørenskog. 
 Konto : 0531 08 06430 Vi ber om samlet innbetaling pr. klubb. 

  Utenlandske klubber kan avtale at de betaler til sekretariatet på første stevnedag. 

 

Tidsskjema      Legges ut på B-72s nettsider.  

 

Oppmøte          45 min. før klassestart. 

 

Seeding Seeding etter NBTFs reglement (legges ut på www.b72.no) .  

 

Trekning  Trekning 30 min. før klassestart. 

 

Servering         Det blir salg av drikke, frukt, varm og kald mat i kafeteriaen under hele stevnet. 

 

Overnatting Vi tilbyr overnatting i B72-hallen – kr 75,- pr natt (begrenset antall - først til mølla  prinsippet gjelder og senest 2 uker 
før stevnet). Sovepose og liggeunderlag må medbringes. NB! På grunn av brann- og sikkerhetsreglementet må vi ha navn på  

  de som skal overnatte. Det må være minst en voksen leder per klubb og som må  oppgi mobilnummer ved påmelding. 

 

    VELKOMMEN!!!! 


