
BEITOSTØLEN CUP 
2017

17. - 23. januar 2010

20.  - 22.januar 2017



VELKOMMEN TIL BEITOSTØLEN CUP 2017

Øystre Slidre/Rogne fotballgruppe ønsker velkommen til five-a-side turnering i 
fotball.  Beitostølen Cup arrangeres i januar for 27.gang, og er blitt en turnering 
med både god sportslig og sosial ramme.
Turneringen er for kvinner senior og menn senior. Gode juniorlag kan få dis-
pensasjon til å delta.

TID OG STED
Turneringen avvikles i hallen ved Beitostølen Helsesportsenter, 
fredag 20., lørdag 21. og søndag 22.januar 2017.  
Det spilles innledende runder fredag og lørdag. Sluttspillet avvikles søndag.
Lag som ikke kvalifiserer seg til sluttspillet får spilt alle sine kamper på èn dag 
(min. 3 kamper à 18 min).

FESTMIDDAG
I forbindelse med turneringen arrangeres festmiddag på Bergo hotell lørdag 
21.01. kl.2000. Det blir underholdning og god mat til en rimelig pris. (kr.295,-). 
Bestilling direkte til Lone Godø på lone@bergo.no eller på tlf. 61 35 11 10. Lag 
some r påmeldt på middagen vil få gunstige spilletider søndag. 

TURNERINGSBESTEMMELSER
Hvert deltagnde lag får tilsendt program hvor puljeinndeling og spilleregler er 
beskrevet. En spiller kan kun benyttes på et lag i turneringen. Det benyttes 5 
spillere på banen samtidig (4 utespillere + keeper). Hvert lag kan ha inntil 7 inn-
byttere, som kan byttes inn og ut hele kampen.  Dersom et lag som er påmeldt til 
turneringen ikke møter opp, må påmedlingsavgiften likevel betales

Beitostølen Cup 2017



PÅMELDING
Påmelding skjer ved å sende e-post til  vidar.hilmen@bhss.no.
Ved påmelding, gi opplysninger om: 
• Navn på klubben
• Antall lag
• Kontaktperson med mobilnummer.

Påmeldingsfrist 4.januar 2017.

Påmeldingsavgift kr. 1700,- pr deltakende lag, betales innen samme frist til 
Beitostølen Cup 2017 v/Reidun Gudny Veflen, kontonr. 2135.30.04406

Påmelding gjelder ikke før avgift er betalt.  Vi må dessverre hvert år takke nei til 
lag grunnet stor interesse. Vi har kapasitet til å ta imot 16 damelag og 24 
herrelag. “Første mann til mølla” gjelder.

OVERNATTING
Bestilling av hytter og leiligheter til svært gunstige priser gjøres ved å ta kontakt 
med :

Lone Godø - lone@bergo.no
eller på tlf. 61351110

Påmeldingsfrist:  4.januar 2017



  VELKOMMEN TIL EN TRIVELIG 
FOTBALLHELG PÅ BEITOSTØLEN

 Dato:     20. - 22.januar 2017
 Påmeldingsfrist:  4.januar 2017
 Pris pr lag:    Kr. 1700,-

 For mer informasjon kontakt:

 Sportslig ansvarlig, Vidar Hilmen mob 90 60 70 18
 Turneringsleder,  Adrianus Nugteren mob 47 37 74 31

Dynamite Girls har på sine nettsider gitt denne omtalen av turneringa vår.
”I helgen var fotballskoene nesten lagt helt på hylla og skiene på plass da Dynamite 
Girls tok den årlige turen til Beitostølen. Det var det sosiale som stod i fokus, samt 
litt ski og litt fotball. For som vanlig hadde Røa IL lag med i Beitostølen Cup og også i 
år kunne jentene ta med "pokkissen" hjem. Det er digg!! Etter de innledende kam-
pene på lørdagen var det ut på skitur i strålende solskinn og frisk fjelluft. En liten 
rundløype ble til 20 km og mange timer utendørs, men alle fullførte selv med glatte 
ski og gnagsår. Veldig bra!! Det var som vanlig bankett på kvelden med dans og mye 
moro for alle de deltakende lag i Beitostølen Cup. Takk for en kjempefin helg! Flott at 
så mange kunne være med!”  Mone

Dette taler vel for seg – hjertelig velkomne!


