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TOLLNES
Fotballfestival

INVITASJON
3´er Fotball

5´er Fotball

For jenter og gutter 6 år
NYHET
Jenter og
gutter
13 år!

For jenter og gutter 7-10 år

7´er Fotball

For jenter og gutter 11-13 år

Lørdag 21. og søndag 22. mai 2016
Påmeldingsfrist: 30. april

Tollnes

Tlf. 35 90 00 57

SKIEN

Velkommen til TOLLNES

Fotballfestival 2016
21. og 22. mai 2016

Det er 26. året Tollnes Fotball arrangerer fotballfestival. Tollnes Idrettsplass ligger midt i mellom
Porsgrunn og Skien. Kamper i 3’ er fotball spilles på naturgressbaner, 5’ er og 7’ er spilles på
kunstgressbaner. For de som overnatter på Quality Hotell & Resort Skjærgården i Langesund er det
ca 20 minutters bilkjøring.

3´er fotball
KL A: Jenter 6 år

KL B: Gutter 6 år

5´er fotball
KL C: Jenter 7 år
KL D: Jenter 8 år

KL E: Jenter 9 år
KL F: Jenter 10 år

KL G: Gutter 7 år
KL H: Gutter 8 år

7´er fotball
KL K: Jenter 11 år
KL L: Jenter 12 år

KL M: Gutter 11 år
KL N: Gutter 12 år

KL I: Gutter 9 år
KL. J: Gutter 10 år

NYHET
KL O: Jenter 13 år
KL P: Gutter13 år

- Puljeinndeling 3’er fotball
Treerfotball spilles med tre utespillere på hvert lag mot to små mål uten keeper. Det spilles
enkel serie. Kamper lørdag og søndag. Her spilles uten poeng og tabeller.
- Puljeinndeling 5´er fotball:
Hver klasse blir inndelt i puljer. Det spilles enkel serie. Kamper lørdag og søndag. Her spilles uten
poeng og tabeller. Arrangøren kan ved liten deltagelse slå sammen klasser.
- Puljeinndeling 7´er fotball:
Hver klasse blir inndelt i puljer på 4 lag som spiller enkel serie lørdag. Avhengig disse resultatene blir
det satt opp nye puljer for søndag. De 4 beste lagene spiller i pulje A osv. Puljespillet vil fremgå av
endelig kampoppsett. Dette oppsettet gjøres for at lagene skal få en jevnere matching søndag. Ved
for få lag i klassen vil det bli satt opp enkel serie. Arrangøren kan ved liten deltagelse slå sammen
klasser. Alle kamper går på kunstgress, men ved ekstra stor påmelding er det mulig at noen kamper
må spilles på naturgress.

- Premiering:
Samtlige deltagere i fotballfestivelen får deltagerbevis og diplom med lagbilde.
- Overnatting:
Spesialpris på Quality Hotell & Resort Skjærgården og badepark i Langesund
(se baksiden av invitasjonen)
- Underholdning:
Tryllekunstneren, klovnen og ballongmannen Paul Rocks kommer.
Familieshow og trylleskole lørdag 21. mai på Quality Hotel og Resort Skjærgården. Alle barn som
15/5
holder
Badeparken åpen til
kommer på trylleskolen får med Lørdag
seg GRATIS
trylletriks
hjem!
På scenen på Tollnes Stasion vil Paul Rocks avholde
Trylleshow,
Ballongshow
og
21.00 for
deltakere
på
Vareshow annen hver time. Premier til alle barna som kommer opp på scenen og
Mc Donalds Fotballfestival,
spiller på det STORE LYKKEHJULET!
bestill og
pizzapakke
på trylletriks og lage BallongfigI tillegg til dette vil han gå rundt på Tollnes Stadion
presentere sine
urer og skape godt humør.
tlf: 35 97 81 40
- Lørdag 21 .mai: Alle deltagere på Fotballfestivalen har spesialpris for bading og spising av Pizza
Quality Hotel & Resort Skjærgården | Stathelleveien 35 | NO-3993 Langesund | +47 35 97 81 00 | qr.badeparken@choice.no | badeparken.no
i Badeparken på Quality Hotel Skjærgården. Se siste side på invitasjonen. Lørdag kveld den 21. mai
har vi også Trylleshow med Paul Rocks. Her er det muligheter for en fin
lørdags kveld sammen med deltagere fra de lagene som bor på hotellet!
- Startkontigent:
Kr. 650,- pr. lag for 3’er, kr. 750,- pr. lag for 5’er fotball og kr. 900,- for 7’er fotball.
Startkontigenten betales inn på kontonr. 1604 12 30243.
Kr. 50,- ekstra pr spiller for flere spillere enn 6 for 3’er, 10 for 5’er og 12 for 7’er fotball.
NB! Kvantumsrabatt. Ved samlet påmelding: Hvert 5. påmeldte lag fra samme klubb GRATIS!
Kampoppsett vil bli tilgjengelig på nettsiden til Tollnes fotball (www.tollnes.no),
og sendt på e-post en uke før turneringen til alle påmeldte lag.
KONTAKTPERSONER:
Eigil Frode Jørgensen:
Rolf Erik Riis Nilsen:
Jonny Håkan Larsson:
Audun Thorsen:		

Tlf. 95 49 38 88 - efrode@mail.com
Tlf. 90 93 09 71 - rerni07@gmail.com
Tlf. 97 74 09 11 - hakan.larsson@t-fk.no
Tlf. 92 80 96 25 - audun.thorsen@hotmail.com

Gå inn på våre nettsider: www.tollnes.no for påmelding og info,
og trykk på denne linken for påmelding: http://tollnes.empatix.no/dnb-fotballfestival-2014-3

Påmeldingsfrist: 30. april 2016

McDonalds
Vårcup

Badeparken i Langesund

Tollnes Fotball ønsker velkommen til “TOLLNES Fotballfestival 2016”.
I forbindelse med årets fotballfestival har vi fått spesialpriser hos
Quality Hotel og Resort Skjærgården. Hotellet har en flott beliggenhet
i vannkanten med alle fasiliteter, en super badepark på 4000 kvm
Langesund
med 31 C iBadeparken
vannet og kun fåi minutters
gange til Langesund.
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-Ekte Glede
Overnatting
5- sengs romPORSGRUNN
kr. 330,- pr. pers/døgn, 4- sengs rom kr. 390,- pr. pers/døgn,
3- sengs rom kr. 450,- pr. pers/døgn, 2- sengs rom kr. 560,- pr. pers/døgn,
1- sengs rom kr. 780,- pr. pers/døgn.

TOLLNES
Fotballfestival

13. - 14. mars 2010

Velkommen til McDonalds Vårcup 2010. I forbindelse med festivalen

For bestilling av overnatting:
har vi fått spesialpriser hos Quality Hotel & Resort Skjærgården.
Tlf: (+47) 35 97 81 44 - Mona Tørre mona.torre@choice.no. Rom bør bestilles innen uke 14 for å være
en flott
beliggenhet
i vannkanten
garantert Hotellet
rom, men har
vær tidlig
ute. De
beste rommene
går først. med alle fasiliteter, en

super badepark på 4000 kvm med 31 C i vannet og kun få minutters
Prisene inkluderer
på Quality Hotel og Resort Skjærgården,
gange tilovernatting
Langesund.
frokost, gratis parkering og fri inngang til Badeparken.

Badepa

rken i Lan
Pizza og badetilbud
til alle deltagere på Tollnes Fotballfestival:
gesund
Overnatting
Spis så mye
pizza
du
vil
og
få
1
glass
brus
for
voksen/barn
kun
Ekte Gled
4-Lørdag
sengs 15/5
romholder
kr. 350,pr. pers/døgn
Badeparken
åpen til
e
kr. 120,-for3-de
som
bor
på
hotellet.
sengs rom
pr. pers/døgn
21.00kr.
for410,deltakere
på
Dagskort voksen/barn
for
- kr. 70,2- sengsMcrom
kr. ikkeboende
520,pr. pers/døgn
Donalds
Fotballfestival,
Pizza og bading
forrom
ikkekr.boende:
kr.pers/døgn
150,1- sengs
740,- pr.
bestill
pizzapakke
på
tlf: 35 97 81 40
Tilbudet gjelder
til og med
19 juni og må forhåndsFor bestilling
av overnatting:
bestilles. Ring
Mona
Tørre
på
97 81Tørre
44
Tlf: (+47) 35 97 81 tlf:
44 35
- Mona
mona.torre@choice.no
Rom må bestilles innen 28/2, men vær tidlig ute. De beste rommene går først.
Quality Hotel & Resort Skjærgården | Stathelleveien 35 | NO-3993 Langesund | +47 35 97 81 00 | qr.badeparken@choice.no | badeparken.no

Prisene inkluderer overnatting på Quality Hotel & Resort Skjærgården, frokost,
gratis parkering og fri inngang til Badeparken.
Lørdag 15

Vi arrangerer 3 cuper

/5 holder B
adeparken
21.00 for d
åpen til
eltakere p
å
c Donalds
Pizza og badetilbud til alle deltagere på McDonalds MVårcup:
Fotbavil
Alle klubber som har med lag i minst 2 av våre cuper i løpet av sesongen
llfevære
stival, med
bestill p2016,
Dagskort
voksen/barn
for
ikkeboende
kr.
50,izzapakke
i trekningen av en weekend på Quality Hotel og Resort Skjærgården for
og
på 2 barn.
tlf: 325voksne
97 81 40
Spis Fotballcup:
så mye pizzaLørdag
du vil og
fåseptember
1 glass brus2016
for voksen/barn kun kr. 110,Bendit
24.
Quality Ho

Tilbudet gjelder til og med 29. mars og må forhåndsbestilles.
Ring Mona
Påmelding
ogTørre
info: på tlf: 35 97 81 44
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