
 
Velkommen til årets vårcup! Sarpsborg Fotballklubb takker for påmeldingen og ønsker lykke til i 
gruppespillet.  
 
Vi minner om at lagledere til oppsatte hjemmelag er ansvarlig for å booke dato og tid for gjennomføring av 
kampene, i tillegg til å bestille dommere til å gjennomføre kamp. Kampene må være spilt innen 1 mars 2016.  
 
INFORMASJON OM GRUPPESPILL (Uke 3 - Uke 8)
 
Det vises til tidligere utsendt innbydelse til Vårcup 13-14 sesongen 2016 i regi av Sarpsborg Fotballklubb for 
jenter og gutter født 2002 og 2003.
 
I bunnen av dette dokumentet følger henholdsvis puljeinndeling, kampoppsett og kontaktinfo for alle 
påmeldte lag. 
 
Alle kampene i gruppespill må være ferdigspilt senest tirsdag 1. mars.  
 
I klasse A - G14 år så har hjemmelaget ansvar for avtale dato og tid for kamp med motstander og bestille 
dommer. Siden alle lag i klassen ikke har 2 hjemmekamper og 2 bortekamper må hjemmelag og bortelag 
dele dommerutgiftene. Pulje 1 og 2 har mulighet til å avtale seg i mellom om å løse det med å betale for sine 
hjemmekamper. Det er normalt kontant oppgjør på treningskamper/vårcupkamper. Avtal dette med dommer! 
 
Dere oppfordres til å kontakte dommerlauget for å booke dommer i deres distrikt. 
 
Kontaktpersoner:  
- Fredrikstad Stein D. Laache 91717273 sdlaache@yahoo.no 
- Sarpsborg Terje Ølmheim 41655794 terje.olmheim@peterson.no 
- Moss/Follo Jan Frode Hanssen 91824461 janfrhan@online.no
- Halden Johnny Westby 91178066 johwes@online.no  
 
Du finner oppdatert dommerliste på denne siden på kretsens sider:  
http://www.fotball.no/Kretser/ostfold/Dommerhjornet/ 

 
 
KLASSER, SPILLFORM OG SPILLETIDER
 
Klasse A  G-14 Gutter født 2002  
Klasse B G-13 Gutter født 2003  
Klasse C J-13/14 Jenter født 2002/2003  
 
Klasse A spiller 11-er fotball. Klasse B og C spiller 9-er fotball. 
 
Alle kampene spilles i 2 x 35 minutters omganger. 
 
 
FAIR PLAY 

En klubbs spillere, ledere, trenere og støtteapparat skal i tilknytning både til egne og andre klubbers kamper, 
etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god sportsånd). Ingen av aktørene skal forsøke å 
påvirke resultatet i en kamp gjennom usportslig adferd. 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BANER, BALLER OG DRAKTER  

Banens lengde skal være maksimalt 73 meter og minimum 64 meter lang.  
Banens bredde skal være maksimalt 55 meter bred og minimum 45 meter bred  
Alle kamper i klasse B og C skal så godt det lar seg gjøre spilles fra 16 meter til 16 meter. 
Det skal benyttes 7’er mål  
 
Hjemmelag skal holde minst tre godkjente matchballer i størrelsen 4.
 
Har lagene etter dommerens mening for like drakter, har godkjente drakter fortrinnsrett overfor ikke-
godkjente drakter. Dersom begge lag har godkjente drakter, må bortelaget skifte. Har ikke bortelaget selv 
alternative drakter, skal arrangøren skaffe bortelaget annet draktsett/overtrekk. 
 
 
SPILLEBERETIGELSE, OVERÅRIGE OG DELTAKELSE LAG I SAMME KLASSE 
 
For å være spilleberettiget må en spiller: 
- Ikke ha karantene etter reglene i Reglement for Advarsler og Utvisninger eller beslutning fra kompetent 
myndighet 
- fylle alderskravene  
- ha spilletillatelse for klubben etter bestemmelsene i Overgangsreglementet
- ha lovlig opphold i Norge  
- være oppført på kamprapporten før avspark 
- ha gyldig forsikring eller ha betalt innen 3 dager etter første kamp  
- være medlem og registrert som spiller i klubben i NFFs register 
 
I klasse A og B er det ikke tillatt med overårige spillere. I klasse C kan et lag pr. kamp benytte 2 overårige 
spillere. Overårig spiller i klasse C kan ikke være mer enn ett år for gammel (født 2001). 
 
På et lag kan det benyttes inntil tre spillere som ble benyttet på lag i samme aldersklasse i siste obligatoriske 
kamp, fram til den neste obligatoriske kamp. Spiller SFK 2 første gruppespillskamp før førstelaget, er det kun 
3 spillere som kan overføres til førstelaget til deres første kamp. 
 
 
GJENNOMFØRING GRUPPESPILL
 
I klasse A er det påmeldt 18 guttelag født 2002.  
I klasse B er det påmeldt 25 guttelag født 2003. 
I klasse C er det påmeldt 10 jentelag født 2002/2003. 
 
Hjemmelag er oppført først i kampoppsettet. Lagleder for hjemmelaget i hver kamp plikter snarest å kontakte 
lagleder for respektive bortelag i oppsatt kamp for å avtale dato og klokkeslett for avvikling av hver kamp. 

SFK som arrangør legger seg ikke bort i dato og tidspunkt for når kampene avvikles, herunder om dette skjer 
på hverdager eller i helger, så lenge alle gruppespillkampene er gjennomført senest innen tirsdag 1. mars 
2016. Det oppfordres til å forsøke å avvikle én kamp pr. uke for en jevn fremdrift. 

Kampene skal primært avvikles i den rekkefølge de er satt opp. Straks alle gruppespillkampene er avviklet, 
vil oppsett for sluttspill bli sendt ut. 

Lagleder for hjemmelaget i hver kamp skal så snart som mulig etter hver kamp sende kampresultatet og kopi 
av dommerkortet i innskannet versjon (må være pdf) til vc@sarpsborgfk.no 
 
Tabell og resultater for hver klasse vil fortløpende bli lagt ut på www.sarpsborgfk.no .
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RANGERING AV LAG I GRUPPESPILL

Det gis 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap i gruppespillet.  
 
1) Rekkefølgen av tabellen bestemmes av poengtallet. 
2) Har to eller flere lag like mange poeng går det lag foran som har best målforskjell. 
3) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at målforskjellen er tatt i betraktning, går det lag foran som har scoret 
flest mål. 
4) Står to lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, er resultatet av innbyrdes kamper 
avgjørende.  
5) Står tre eller flere lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen av 
en tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjør mellom disse lagene. 
 
 
SLUTTSPILL 
 
18 lag er påmeldt i klasse A. Dette gir 2 grupper a 5 lag og 2 grupper a 4 lag. Disse spiller enkel serie. De 3 
beste fra gruppe 1 og 2 og de 2 beste fra gruppe 3 og 4 går videre til sluttspill på Kurland. 

Sluttspillet avholdes på SFKs anlegg på Kurland 4-6 mars 2016. Straks alle gruppespillkampene er avviklet, 
vil oppsett og retningslinjer for sluttspill bli sendt ut. 
 
 
Klasse A - Gutter 14 år født 2002 
 

 

Gruppe 1 Gruppe 2

1 Moss FK 6 Sarpsborg FK

2 Borgen IL 7 Greåker IF

3 Kråkerøy IF 2 8 Gresvik IF

4 Lervik IL 9 Trosvik IF

5 Kvik Halden FK 1 10 Lisleby 2

Kampnr Kampnr

16101 Moss - Borgen 16111 SFK - Greåker

16102 Kråkerøy 2 - Lervik 16112 Gresvik - Trosvik

16103 Kvik - Moss 16113 Lisleby 2 - SFK

16104 Borgen - Kråkerøy 2 16114 Greåker - Gresvik

16105 Lervik - Kvik 1 16115 Trosvik - Lisleby 2

16106 Kråkerøy 2 - Moss 16116 Gresvik - SFK

16107 Lervik - Borgen 16117 Trosvik - Greåker

16108 Kvik 1 - Kråkerøy 2 16118 Lisleby 2 - Gresvik 

16109 Moss - Lervik 16119 SFK - Trosvik 

16110 Borgen - Kvik 1 16120 Greåker - Lisleby 2



 

Kontaktinformasjon klasse A - Gutter 14 år født 2002  
 
Lag Kontaktperson Epost Mobil Pulje

Torp IF Atle Jansson atle.jansson@gmail.com 92229703 4

Lervik IL Håvard Magnussen haavard.magnussen@gmail.com 90764911 1

SK Sprint-Jeløy Mats Stølen mats.r.stlen@gmail.com 46897030 3

Trosvik IF Claes Hermansen claeshermansen@yahoo.no 41616977 2

Moss FK Rino Hjelkrem rinoh@live.no 92416651 1

Ekholt BK Knut-Eigil Nesselquist knnesse@online.no 92840178 3

Greåker IF Tor Jan Idland torjan@idland.no 93009957 2

Kråkerøy 1 Pål Henrik Andreassen pal.andreassen@krakeroyrevisjon.no 98207481 4

Kråkerøy 2 Pål Henrik Andreassen pal.andreassen@krakeroyrevisjon.no 98207481 1

Kvik Halden FK 1 Fredrik Wille fredrik.wille@dnb.no 41636959 1

Kvik Halden FK 2 Kjell Ove Vegstein kjell-ove.vegstein@norskeskog.com 46664880 4

Sarpsborg FK Sabina Hansen sab-m@online.no 98625262 2

Tistedalen TIF Peter Lund Andersen  pandersen73@gmail.com 41314404 3

Gresvik IF Mette Lise Dahlin mette.lise.dahlin@fredfiber.net 93495372 2

Lisleby 1 Jon-Petter Johansen jon-petter.johansen@skatteetaten.no 98676983 4

Lisleby 2 Jon-Petter Johansen jon-petter.johansen@skatteetaten.no 98676983 2

Borgen Dag Telstad dag.telstad@sarpsborg.com 40216778 1

Begby Frode Mikalsen Fro-mika@online.no 91573790 3

Gruppe 3 Gruppe 4

11 Ekholt BK 15 Torp IF

12 SK Sprint-Jeløy 16 Kråkerøy 1

13 Tistedalen TIF 17 Kvik Halden FK 2

14 Begby 18 Lisleby 1

Kampnr Kampnr

16121 Ekholt - Sprint 16127 Torp - Kråkerøy 1

16122 TTIF - Begby 16128 Kvik 2 - Lisleby 1

16123 Sprint - TTIF 16129 Kråkerøy 1 - Kvik 2

16124 Ekholt - Begby 16130 Torp - Lisleby 1

16125 TTIF - Ekholt 16131 Kvik 2 - Torp

16126 Begby - Sprint 16132 Lisleby 1 - Kråkerøy 1
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