
                                                        

                                TURNERINGSREGLER/INFO FOR KVINESDAL  I.L.                                                             

Å delta på turnering skal være et av årets høydepunkter.  For at det skal bli en positiv opplevelse for både spillere, 

trenere, lagledere og foreldre stiller klubben noen krav til de som representerer K.I.L i turneringer.  

Totalt 52 spillere + ledere som skal bo på Lundergaard skole i Hjørring. 

 

REGLER FOR SPILLERE: 

*Det er nulltoleranse ved bruk av noen form for alkohol, narkotika, andre rusmidler og energidrikker. 

*Spillerne har heller ikke lov til å kjøpe alkohol eller røyk for å ta med seg hjem. 

*Grov upassende oppførsel aksepteres ikke.  

*Mobbing godtas heller ikke på noe plan. 

*Fair Play skal selvfølgelig praktiseres i Dana Cup  på lik linje som i treninger/kamper hjemme. 

 

Det forlanges at deltagerne på turneringen respekterer trenere/ledere og til enhver tid og forholder seg til 

bestemmelser/regler/irettesettelser trenerne/lederne kommer med.  

HUSK når vi er deltakere i regi Kvinesdal IL, så representere vi klubben under hele turneringen. Da er det også viktig å 

tenke på hvordan vi oppfører oss. Alle ser at vi representerer klubben når vi går i klubbklær. 

 

MOBIL/NETTBRETT: 

Ved misbruk/forstyrrelser nattestid av mobiltelefoner/nettbrett har ledere myndighet til å inndra disse til neste dag.  

Skulle det være behov for å ha kontakt med spilleren og det ikke oppnås, kontakt leder for ditt lag. 

Liste over alle trenere og ledere som skal være tilstede under hele Dana Cup finner du på infoskrivet fra klubben. 

 

KONSEKVENSER FOR REGELBRUDD: 

Det er nulltoleranse for regelbrudd på bruk av alkohol/rusmidler/narkotika og foreldre/foresatte vil bli kontaktet. 

Ved brudd på disse reglene vil det bli gitt en bot på kr. 4000,-  

Ved brudd på andre turneringsregler har trenere og overnattingsledere tillitt til å gjennomføre passende konsekvens. 

 

Erfaringer fra tidligere år, er at klubben har nok vært for «snill» på gjennomføringen av konsekvensene på 

regelbruddene. Dette vil i år bli fulgt nøye opp. Snakk med spillerne om det. 

 

OPPFORDRING: 

På store turneringer hender det dessverre at det kan samles gjenger som er der kun for å skape/lete opp trøbbel og 

slåsskamper.  Spillerne må ikke oppsøke gjenger, gi slengbemerkninger, svare igjen eller på noen måte provosere 

disse.  Trekk dere heller unna og ikke stå som tilskuer hvis dere skulle komme opp i slike situasjoner. 

En kan fort bli involvert selv om en i utgangspunkt ikke har deltatt eller gjort noe selv.  Ta kontakt med trener/leder 

umiddelbart om slike situasjoner skulle oppstå. 

 

 

 

REGLER FOR TRENERE/LEDERE: 



 Ikke nyte alkohol under turneringen mens de har ansvaret for spillerne 

 Ikke røyke på sidelinjen under kamp/trening 

Trenere/ledere kan avtale seg i mellom om de skal ha en eller to frikvelder i løpet av en lang turnering.  Da vil andre 

voksne bli satt inn i ansvarsrollen.  Ledere sørger for at spillerne til enhver tid vet hvilke voksne som har ansvar. 

MAT/DRIKKE: 

Alle spillerne har inkludert mat under turneringen f.o.m. mand. ettermiddag.  Vi reiser ned en dag tidligere enn 

turneringen starter, så spillere er selv ansvarlig for maten de vil ha på søndagen. Smør gjerne med en niste pakke til 

de. Turneringsledene kjøper inn noe mat til frokost og lunsj mandag,.   

Fra og med mand. em. får vi maten servert ( frokost på skolen, lunsj og middag i Vendiahallen.) Erfaringer fra 

tidligere år er at flere spillere dessverre ikke får i seg nok mat og drikke i løpet av uken.  Når turneringen starter er 

det travle dager for alle, lange matkøer, og dermed mange som velger en annen løsning og metter seg heller på 

snop. Så snakk om viktigheten med å få i seg nok næring for å kunne prestere best mulig, lengst mulig.  

 

Hvis spilleplanen tillater det, vil det i løpet av uken bli en sosial sammenkomst på skolen med alle spillere, trenere, 

ledere og familie til spillerne som ønsker å være med. Dette blir gitt beskjed om til spillerne som igjen bes formidle 

dette til foreldre/familie. 

 

INFO FRA DANA CUP: 

For all info om Dana Cup; kampoppsett, ukesmeny, busstider, kamparenaer etc. se www.danacup.dk eller last ned 

Dana Cup appen.  

 

Ellers forventes god folkeskikk av alle. 

Ha det gøy og kose oss på turneringen 

 

Hilsen KIL 

LINK TIL TURNERINGSREGLENE BLIR LAGT UT PÅ DERES EGEN FACEBOOK-SIDE. DERE SVARER I 

KOMMENTARFELTET PÅ AT DERE HAR LEST OG GJENNOMGÅTT DISSE REGLENE FØR AVREISE  

(for de under 18 år skal reglene leses og godkjennes av både spiller og foresatte). 

DET ER EN FORUTSETNING FOR Å DELTA I TURNERINGEN AT DERE HAR GODKJENT DISSE REGLENE OG  

SVART MED TOMMEL OPP I KOMMENTARFELTET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.danacup.dk/


ORDENSREGLER FRA LUNDERGÅRD SKOLE: 

 

Ordensregler ved skolen vedr. indkvarteringen  

 Der skal som minimum være én ansvarlig leder over 18 år indkvarteret med spillerne. 

 Det er strengt forbudt at medbringe alkohol på skolerne 

 Rygning er forbudt på skolerne 

 Det er forbudt at lave mad, kaffe mm, i klasseværelser og på gange 

 Det er forbudt at hænge brandbart materiel på gangene, stille bænke og stole udenfor osv. 

 Ingen adgang på skolerne i fodboldstøvler 

 Der må ikke spilles fodbold indendørs eller i skolegården - der må spilles på skolens idrætsanlæg 

 Affald skal anbringes i de opsatte affaldssække 

 Der skal være ro på skolen i tiden fra kl. 23.00 til 06.00 

 Alle deltagere skal rette sig efter vagthavende leder på skolen 

 Daglig rengøring af baderum og toiletter vil blive foretaget 

 Det påhviler holdet selv at sørge for den fornødne rengøring i og udenfor eget område 

 De indkvarterede er erstatningspligtige overfor evt. forvoldte skader 

 Opbevaring af værdigenstande mm. i indkvarteringslokalerne sker på eget ansvar 

 Det er strengt forbudt at benytte rulleskøjter på skolerne 

 Det er ikke tilladt at medbringe dobbelt luftmadras til brug for kun en enkelt spiller 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

       

http://www.danacup.com/index.php/dk/skoleindkvartering#ordensregler-vedr-indkvarteringen

