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Velkommen til den 39. utgaven av 
Grueturneringen. I år har vi gleden  
av å invitere deres jente- og guttelag  
mellom 6 og 14 år til årets Grue-
turneringen på Kirkenær. Kirkenær 
finner du 3 mil nord for Kongsvinger 
og 6 mil sør for Elverum, med kort 
avstand til Sverige. Grueturneringen 
arrangeres alltid siste helga i august, 
i år er datoene 23. til 25. august.

Alle lag får spille på flotte gress-
baner, og vi legger opp til at det skal  
være gangavstand mellom alle baner. 

For årsklasse 6 og 7 år har vi 3-er 
fotball, 8 og 9 år har vi 5-er fotball, 
10 år har vi 5-er og 7-er fotball,
11 år har vi 7-er fotball, 12 og 13 år 
har vi 7-er og 9-er fotball og 14 år 
9-er og 11-er fotball. 
Dette gjelder både jenter og gutter. 

Vi har maks størrelse på alle baner. 

Vår egenart er vår egen camping-
plass som vi har i nærheten av våre 
baner. Her blir det mulighet for 
strøm, og på noen plasser setter vi  
også opp dusjer med varmt vann.  
Da det er stor etterspørsel etter 
strøm, jobber vi nå med dette, 
derfor vil vi begrense antall 
strømplasser i år, til vi får bygd  
ut kapasiteten.  
 
På campingen får klubber som 
ønsker det et eget område, hvor 
de kan ha det sosialt med grilling 
og andre aktiviteter. Det er kort 
avstand til Grueturneringens 

sekretariat, matserveringen, tivoli og 
diskotek.

Vi setter vi opp kamper slik at dere  
i størst mulig utstrekning skal møte  
andre lag enn de dere møte i 
hjemlig serie.

Alle spillere får turneringsminne, 
som varierer fra år til år. Det blir 
tatt bilde av alle lag som blir satt 
på diplom med navn på hver 
enkelt spiller samt premie til hver 
spiller fra 6 til 12 år. Lagpremier og 
enkeltpremie til tre beste lagene 
i de eldste klassene hvor det kan 
kåres vinnere.

Ønsker dere å komme til en 
turnering som har lag fra store 
deler av Sør-øst Norge og lag fra 
Sverige for å treffe mange nye 
fotballvenner, så er dette rette 
turneringen for dere. I fjor deltok 
282 lag i Grueturneringen.

Velkommen skal dere være og 
vi lover som vanlig at vi skal 
jobbe hardt så dere alle får en 
hyggelig opplevelse under årets 
Grueturnering.

Roy Bråthen 
turneringsleder, 918 93 504



TIDLIGERE DELTAGELSE
Vi har ved tidligere turneringer hatt deltagelse fra mange fotballkretser og fra vårt 
naboland Sverige. De fotballkretsene som har vært representert har vært Akershus, 
Oslo, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Trøndelag, Hordaland, Indre Østland 
og som sagt lag fra Sverige.

SPILLEDAGER
Kampene spilles lørdag 24. og søndag 25. august 2019 og starter kl. 08.00 både 
lørdag og søndag. Vi ser gjerne at tilreisende lag kommer fredag ettermiddag.
For klassene jenter og gutter 6 og 7 år vil alle kampene foregå lørdag 24. august 
fra kl 10.00 til kl 14.00 med premieutdeling rett etter siste kamp.

KLASSEINNDELING/SPILLETIDER
Klasse A: Jenter 6 år født e. 01.01.13 (3-er)   1 x 14 minutter
Klasse B: Jenter 7 år  født e. 01.01.12   (3-er)   1 x 14 minutter
Klasse C: Jenter 8 år  født e. 01.01.11   (5-er)   2 x 12 minutter 
Klasse D: Jenter 9 år  født e. 01.01.10   (5-er)  2 x 12 minutter  
Klasse E: Jenter 10 år  født e. 01.01.09   (5-er)   2 x 15 minutter
Klasse F: Jenter 10 år født e. 01.01.09   (7-er)   2 x 15 minutter
Klasse G: Jenter 11 år født e. 01.01.08   (7-er)   2 x 15 minutter 
Klasse H: Jenter 12 år  født e. 01.01.07   (7-er)   2 x 15 minutter
Klasse I: Jenter 12 år født e. 01.01.07   (9-er)   2 x 15 minutter
Klasse J: Jenter 13 år født e. 01.01.06   (7-er)   2 x 20 minutter
Klasse K: Jenter 13 år født e. 01.01.06   (9-er)   2 x 20 minutter
Klasse L: Jenter 14 år    født e. 01.01.05   (7-er)   2 x 20 minutter 
Klasse M: Jenter 14 år  født e. 01.01.05   (9-er)   2 x 20 minutter 

Klasse N: Gutter 6 år  født e. 01.01.13   (3-er)   1 x 14 minutter
Klasse O: Gutter 7 år  født e. 01.01.12   (3-er)   1 x 14 minutter
Klasse P: Gutter 8 år  født e. 01.01.11   (5-er)   2 x 12 minutter 
Klasse Q: Gutter 9 år  født e. 01.01.10   (5-er)   2 x 12 minutter  
Klasse R: Gutter 10 år  født e. 01.01.09   (5-er)   2 x 15 minutter
Klasse S: Gutter 10 år født e. 01.01.09   (7-er)   2 x 15 minutter
Klasse T: Gutter 11 år født e. 01.01.08   (7-er)   2 x 15 minutter 
Klasse U: Gutter 12 år  født e. 01.01.07   (7-er)   2 x 15 minutter
Klasse V: Gutter 12 år født e. 01.01.07   (9-er)   2 x 15 minutter
Klasse W: Gutter 13 år født e. 01.01.06   (7-er)   2 x 20 minutter
Klasse X: Gutter 13 år født e. 01.01.06   (9-er)   2 x 20 minutter
Klasse Y: Gutter 14 år    født e. 01.01.05   (9-er)   2 x 20 minutter 
Klasse Z: Gutter 14 år  født e. 01.01.05   (11-er)   2 x 20 minutter  

www.grueturneringen.no
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SPILLEFORM
For klasse jenter og gutter 6 til 7 år. 
spilles i ballbinger/nettbaner. Alle lag får 4 kamper.

For klassene jenter og gutter 8 til 12 år:
Vi tar hensyn til geografisk spredning, slik at lagene helst ikke skal møte 
lag de møter i egen serie. Alle lag vil få 6 kamper.

For klassene jenter og gutter 13 til 14 år:
Lagene blir inndelt i puljer på 4 lag, også her vil geografisk spredning bli 
tatt hensyn til. På lørdag vil det være seriespill, hvor ener og toer i hver 
pulje går til A-sluttspill, treer og firer i hver pulje går til B sluttspill.  
Hvis få lag er påmeldt i klassen vil alle lag gå til samme sluttspill.  
Alle lag får minst 4 kamper.      

  

PREMIERING
Alle spillere fra 6 til 7 år får individuell premie.

Alle spillere fra 8 til 14 år får diplom med lagbilde 
og eget navn. Lagbilder tas lørdag.

For klassene jenter og gutter 8 til 12 år:  
Alle spillere får individuell premie. 

For klassene jenter og gutter 13 til 14 år: 
A-sluttspill: Begge finalelagene samt tapende semifinalister får lagpremie 
og individuell premie. 
B-sluttspill: Vinner av finalene får lagpremie. 

Alle premier gis til odel og eie.

DOMMERE
Vi legger stor vekt på at det skal tilrettelegges slik at også dommerne  
trives under turneringen. Vi er selvsagt avhengige av at våre dyktige 
dommere bidrar, og vi henstiller til klubbene om at de gir oss beskjed om 
klubben kan stille med dommere. Disse vil vi ta hånd om på beste måte.

www.grueturneringen.no
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OVERNATTING
Skoler/lokaler:
Innkvartering finner sted på skoler eller andre egnede saler/lokaler i Grue.  
For all overnatting må deltagerne ha med liggeunderlag og sovepose.  
En ansvarlig leder må overnatte med spillerne.

Lavvo:
Lavvo har blitt et populært overnattingsalternativ. Vi vil derfor også i år tilby 
deltagerkort som dekker full forpleining med overnatting i lavvo. Disse er satt opp 
på grasbakke i nærheten av Gruehallen eller på camping hvor foreldre/foresatte bor.  
For all overnatting må deltagerne ha med liggeunderlag og sovepose. En ansvarlig 
leder må overnatte med spillerne. Det er plass til 8 personer i hver lavvo.

Leie av lavvo uten deltagerkort:
Grueturneringen har leid inn lavvoer for utleie. Disse er satt opp på grasbakke i 
nærheten av Gruehallen eller på camping der foreldre/foresatte bor. Lagene må  
selv ha med liggeunderlag og sovepose. Det er plass til inntil 8 personer i hver lavvo. 
Lag som leier disse er forpliktet til å ha en voksen ansvarlig leder som overnatter  
hos spillerne. Helgepris: kr 2.300,-.

Campingplass:
Vi etablerer campingplasser i nærheten av 5-er og 7-er baner som tidligere år.  
Her er det mulighet for lag og tilreisende foreldre å bestille seg plass.  
Vi bygger ut strømtilbudet, men det er begrenset antall plasser med strøm.

Priser (hele helga): Telt:  kr. 300,-
  Campingvogn:  kr. 400,-
  Egen lavvo:  kr. 350,-
  Tillegg for strøm:  kr. 500,-
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FORPLEINING 
(Alle deltagerkort er inkl. gratis adgang til disko).
Samme pris for spillere som ledere/trenere.

Deltagerkort A: kr. 810-
Overnatting på skole e.l. fra fredag 23. til søndag 25. august.
Bespisning: Fredag:  Kveldsmat
  Lørdag:  Frokost, middag, kveldsmat
  Søndag: Frokost, middag

Deltagerkort B: kr. 670,-
Overnatting i lavvo fra fredag 23. til søndag 25. august.
Bespisning: Fredag:  Kveldsmat
  Lørdag:  Frokost, middag, kveldsmat
  Søndag: Frokost, middag

Deltagerkort C: kr. 520,-
Ingen innkvartering
Bespisning: Fredag: Kveldsmat
  Lørdag: Frokost, middag, kveldsmat
  Søndag: Frokost, middag

www.grueturneringen.no
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PÅMELDING
Benytt www.grueturneringen.no for påmelding. Bruker-id og passord  
er ikke nødvendig for påmelding. Dette vil bli tilsendt senest ved endelig 
bekreftelse 10. juni. Det er viktig at det meldes kontaktperson for hvert lag 
med full adresse og telefonnummer. Dette for at informasjon fra oss skal 
komme til rett person.  

Betaling av påmeldingsavgift: 
Påmeldingsavgift er kr 500,- for klassene jenter og gutter 6 og 7 år.
Påmeldingsavgift er kr 1600,- for klassene jenter og gutter 8 til 10 år.
Påmeldingsavgift er kr 1800,- for klassene jenter og gutter 11 til 14 år.

Lag vil ikke bli registrert som påmeldt før innbetaling av påmeldingsavgift 
er mottatt. Innbetaling til konto 7195.05.20056. For lag som trekker seg 
etter påmeldingsfrist 15. mai, refunderes ikke påmeldingsavgift.

TIDSPLAN
15. mai: Frist for påmelding og innbetaling av påmeldingsavgiften.
01. aug: Kampoppsett og annen info legges ut på nettsiden.
05. aug.: Frist for bestilling og betaling av overnatting/forpleining.
23. aug.: Turneringsstart.
24. aug.: Innledende puljespill.
25. aug.: Sluttspill/premieutdeling.

HENVENDELSER
Hvis du skulle ha noen spørsmål vedrørende 
turneringen kan du ta kontakt med:

Grueturneringen 2019 
Roy Bråthen 
Solves veg 6, 2260 Kirkenær
Mobil: 91 89 35 04
e-post: roy@grueturneringen.no 
www.grueturneringen.no



Vi har igjen gleden av å invitere deres jente- og guttelag 
i alderen 6 til 14 år til Kirkenær og den 39. utgaven av 
fotballturneringen GRUETURNERINGEN.
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