
Hei, 
  
Nå sparkes snart Lindesnes Cup 2019 i gang og vi håper alle er klare til innsats neste helg. Vedlagt 
følger link til kampoppsett og litt info i forbindelse med cupen. Vi anbefaler at alle gjennomgår 
kampoppsett og sjekker at lagene deres er oppsatt riktig på linken nedenfor, og at dere også skriver 
ut siste versjon et par dager før cup start for å sikre at dere har siste versjon før cupstart, i tilfelle vi 
må gjøre noen nødvendige justeringer. Vi ber dere også sjekke hvilke(t) underlag dere skal spille 
kampene på. Noen lag spiller både på gress og kunstgress.  I noen klasser har er kampoppsettet slik 
et lag spiller på flere enn én bane, og kampene har i noen tilfeller måtte bli spredt over et lengre 
tidsrom siden vi er helt fullbooket kapasitetsmessig. Vi håper det likevel blir godt mottatt og dere får 
god mulighet til å utforske alle de forskjellige aktivitetene på området og vårt berømte fotball-tivoli. 

 

Kampoppsett Profixio: - Last ned Profixio app for mobil      
Lindesnes cup hjemmeside:  Se vedlegg til høyre på hjemmesiden for kampreglement , 
oversiktskart/baneoppsett  mm! 
 
- Alle lag må registrere seg i sekretariat/ registrering før først kamp. Dette er et eget telt midt i 
mellom til høyre for premiepodium, og dere finner det på det vedlagte oversiktskartet. Her oppgir 
dere det endelige antall spillere dere har med og stiller eventuelle spørsmål dere måtte ha. Det er 2 
oversiktskart, et som viser baneinndeling på lørdag og et som viser baneinndeling søndag. 
  
- Premiering vil foregå fortløpende midt i "tivoli-området". Her vil det nok oppstå litt venting. Det kan 
være lurt å ta en tur i fotball-tivoliet etter siste kamp for å unngå å vente på premieutdelingen i de 
periodene det er mest kø. 
  
- Alle frivillige vil bære egne cup-t-skjorter slik at de skal være godt gjenkjennelige. Cupledelsen vil i 
tillegg bære egne kjennemerker/egen farge på t-skjortene. Ikke alle frivillige vil kunne svare like godt 
på alle spørsmål, og med mindre dere treffer riktig person, vil dere bli henvist til sekretariatet. 
  
- Det er et begrenset antall parkeringsplasser inne på selve Idrettsparken, men som dere vil se på 
oversiktskartet (på neste side) er det også mulig å parkere rundt selve anlegget. Det vil være 
parkeringsvakter inne på stadionparkeringen og enkelte steder i nærområdet. 
 
Vi anbefaler sterkt at de som overnatter på skole lar bilen stå parkert på skolen og spaserer de 5 
minuttene bor til cup-området. 
  
Fotball-tivoliet åpner ca 09:00. Det er mange aktiviteter som spillerne kan bruke før, under og etter 
kampene. I "fotball-tivoliet" er det mulig å vinne mange flotte premier. Ved enkelte aktiviteter det 
det direkte gevinster, ved andre aktiviteter vinner man lodd som det vil bli foretatt trekning på 2 
ganger om dagen. 
  
I tillegg til underholdning for spillerne i fotball-tivoliet kommer også "fotballtriksern" Daniel Nilsen 
m.fl.  og underholder og viser ballkunster i området rundt premiepodiet. 
  
Vi oppfordrer til Fair Play både på og utenfor banen slik at alle får gode opplevelser under cupen! 
  
FK Mandalskameratene ønsker alle lag med spillere, trenere og supportere velkommen til fotballfest i 
Idrettsparken! 
  
Vennlig hilsen 
Inge Nilsen 
Turneringsansvarlig Lindesnes cup 

https://www.profixio.com/matches/lindesnes-cup-2019
http://www.mk.no/mk/Underside/9141


  

   

 

 
 

 


