
 
 

 

 
Retningslinjer for deltakelse på cuper 
 
 
 
Rival oppfordrer alle lag til å dra på cup. Den overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer 
er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle 
både laget og spillerne. 
 
For at målsetningene lettere skal nås ønsker Rival at følgende retningslinjer skal følges: 
 
• Det skal legges til rette slik at flest mulig spillere kan bli med på cupen. Dette skal gjøres ved blant 

annet å velge løsninger slik at kostnadene til reise, m.m. blir lavest mulig. Dugnader eller andre 
salgsaktiviteter kan bidra til kjærkomne inntekter 

• Foreldre oppfordres til å være med på cup, men dette er frivillig og det skal legges til rette slik at 
unger kan reise uten foreldre. 

• Overnatting på cuper lengre enn en helg skal være på skole og der cupene har deltakerkort inkludert 
mat skal dette benyttes. Ved kortere cuper oppfordres det også å overnatte på skole, men her kan 
det være unntak. 

• Lagene oppfordres til å lage en plan over cuper man vil delta på så tidlig som mulig i sesongen. 
Planen kommuniseres internt i laget og til ansvarlig i fotballstyret. 

• Ved cuper der flere Rival lag deltar, skal man søke å ha felles ordninger, som overnatting, transport, 
m.m. der dette er mulig. 

• Trenere skal som hovedregel ikke kompenseres for reise eller overnatting. I tilfeller med 
fellestransport, er det rimelig at trenere får tilbud om gratis skyss. 

• Voksne, ledere eller trenere som overnatter sammen med ungene bør få dekket deltagerkort 
gjennom at kostnadene for dette deles mellom alle spillerne. Deltagerkort kan vanligvis alternere 
mellom flere personer dersom det er flere enn to som overnatter sammen med ungene gjennom 
oppholdet.  

• Alle som overnatter sammen med ungene skal ha politiattest (se Rivals hjemmeside for detaljer). 
• Det skal minst være to voksne som overnatter sammen med ungene. 
  
Vi henviser forøvrig til Rivals sportsplan. 
 
 
 
Fotballstyret 


