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Kampoppsett og informasjon for vårcupen



Ekte engasjert
Sparebanken Møre ønsker å være en lagspiller slik at barn 
og unge skal få muligheten til å realisere drømmene sine. 
Derfor engasjerer vi oss i både topp og breddeidrett.

Vi hører til her!
- Sparebanken Møre



Vi ønsker dere alle velkommen til 
TAFJORD Cup 2014 som avholdes 
på Blindheim Idrettspark. Dette 
er det 8. året vi arrangerer denne 
cupen og har ny deltakerrekord 
med hele 222 lag og om lag 2.000 
spillere. I løpet av de to helgene 
26-27. april og 27-28. september 
2014 vil det bli avviklet totalt 798 
kamper på Blindheim Idrettspark. 

Vi vil gjerne få takke alle sponsorer 
og spesielt hovedsponsor TAFJORD, 
som alle bidrar til denne gedigne 
fotballfesten for så mange barn på 
Blindheim Idrettspark. Det er flott 
å oppleve det yrende livet og all 
aktiviteten de to helgene under 
TAFJORD Cup.

Filosofien for cupen består som 
den alltid har vært:
- Fokus på ord som gøy, moro, iver, 
entusiasme og lyst
- Skape trygghet og gi oppmerk-
somhet
- Legge til rette for mestring og 
utfordring

- Skape stor aktivitet og tilrettel-
egge for læring
- Mange aktiviteter ved siden av 
fotballen, både ute og inne i Blind-
heimshallen
Vi fortsetter med å gi de aktive 
mye spilletid med 4 kamper de 
eldste og 3 for de yngste. Vårt håp 
er at de voksne viser tålmodighet 
og lar barna utfolde seg på idrett-
sparken. Vi håper at alle er positive 
og gir ros, også til andre enn egne 
barn.

Arrangementskomiteen vil benytte 
anledningen til å takke alle fore-
satte, tillitsvalgte fra deltakende 
lag og alle frivillige fra Blindheim 
Fotball som sammen bidrar til 
dette store arrangementet for våre 
barn. Vi gleder oss til disse helgene 
med yrende folkeliv på Blindheim  
Idrettspark!!

Med Sportslig hilsen
Arrangementskomiteen for 

TAFJORD Cup
og Blindheim IL Fotballgruppa

Velkommen til  
TAFJORD cup 2014



Skal spillerne utvikle seg er de avhen-
gig av mest mulig ballberøring og 
involvering. Vi følger derfor barnefot-
ballens reglement og vil presisere 
disse nedenfor. Disse reglene har blitt 
gjennomgått med dommerne på dom-
mermøte før cupen slik at de instruerer 
lagene underveis om noen ikke har fått 
med seg alt.

1Målvakt kan ikke kaste eller sparke 
ballen over midten ved målspark   

eller etter redning (eller slippe ballen 
til en medspiller som gjør det samme 
for å omgå regelen). Vi ønsker at alle 
lag øver på å spille fotball.

2Når målvakt har ballen trekker mot-
stander seg tilbake (ca 10 meter) 

Velkommen til flotte fotball

Premiering:
• Utdeling av statuetter til spill-
erne vil, avhengig av være, finne 
sted fra lastebil mellom banene 
eller i storsalen i klubbhuset rett 
etter hvert enkelt lags siste kamp.  
• For at premieringen skal gå raskt 
og effektivt, MÅ alle lagene reg-
istrere navnene til spillerne på 
forhånd og ta med denne. Skriv 
fullt navn slik det kan leses opp 
ved premieutdelingen. 

Parkering:
• Parkering skjer på anvist plass 
som sendes ut i informasjonsmail 
til lagenes kontaktpersoner i for-
kant av cupen. 
• I all hovedsak blir dette vest for 
banene og noen ved Blindheims-
hallen.
• NB! Ta hensyn og parker tett på 
henvist plass.
• Det er ikke lov å parkere ved 
boligfelt nord for hovedveien.
• Beregn god tid til parkering slik 
at det ikke blir forkortet spilletid 
fordi man ikke møter i tide til 
kampene. 

Her følger en del informasjon 
som forhåpentligvis vil gjøre 
dette til en trivelig dag for både 

spillere og tilskuere på Blind-
heim TAFJORD cup 2014.

Kiosk og kafe:
• Det vil bli kiosker med salg 
av frukt, bagetter, pølser, ham-
burgere, vafler, kaker, popkorn, 
drikke etc, ved banene. Vi setter 
også opp telt ved banene.
• I klubbhuset og Blindheims-
hallen vil det være kafeer der vi 
har utvidet meny og mange sit-
teplasser. 
• Det er betalingsautomat i kaf-
een på klubbhuset. Her kan det 
tas ut kontanter også.



Garderobe og toalett:
• Det er mulighet for å skifte i 
garderobene i klubbhuset, men vi 
baserer oss på at de fleste skifter 
hjemme. 
• Toaletter finnes både på 
klubbhuset (oppe og nede), og 
inne i Blindheimshallen.

slik at målvakt kan kaste til medspiller 
og laget får begynne å spille før en 
presser (dette for å unngå at lag press-
er usikker målvakt og vinner utkast for 
å lage mål før målvakts medspillere har 
vært bort i ballen).

3Ved avspark trekker motstandere 
seg godt tilbake (minst 5m) slik at 

laget som tar avspark får spille et par 
pasninger før en presser.

4Ved “ujevne” lag ber en om at tren-
erne automatisk setter inn ekstra 

spiller når laget ligger under med tre 
mål. Den ekstra spilleren tas ut igjen 
dersom differansen blir mindre enn tre 
mål.

5 Det vil ikke bli dømt frispark om 
målvakt tar ballen med hendene ved 

tilbakespill, men vi oppfordrer lagene 
om å øve på å ikke gjøre dette. Dom-
merne vil veilede.

Banene:
• Det vil bli brukt 12 baner til å av-
vikle kampene. 
• Bane 1-10 er på kunstgress, 
bane 11 og 12 på gress. 
• Vester henges på mål for bruk 
ved draktlikhet.
• Det er ikke tillatt å røyke inne på 
kunstgressområdet. 
• Vi ber også om at en unngår 
spising inne på selve banene.
• Bruk bossbøttene og hjelp oss 
og holde området ryddig. 

Andre aktiviteter:
• Loddsalg - “katta i sekken”.
• Barneridning m/hest 
• Badminton
• Skuddkonkurranse
• Sandvolleyball
• Trampoliner
• Mulighet for å ta lagbilde 

dager på Blindheim!

Førstehjelp:
• Det vil være helsepersonell tilst-
ede ved turneringen. 
• Skulle det bli behov for bistand 
så kontakt sekretariatet eller hen-
vend dere i direktet i førstehjelp-
steltet ved siden av campingbilen 
for sekretariatet. 



Som Sunnmøres største bilforhandler, er vi en stolt 
sponsor av Kultur og Idrettslivet her på Sunnmøre

Telefon:70 17 82 00

Vingårdsskiftet  |  6018 Ålesund  |  www.brages.no  |  service@brages.no





M e d l e m a v :

Norges Autoriserte
Regnskapføreres Forening

™

Din samarbeidspartner inn i fremtiden.
En samarbeidspartner du kan stole på.
Spar tid og få bedre oversikt.
Din diskusjonspartner og rådgiver.
Faglig styrke, engasjement og 
verdiskapning er våre filosofier.

www.jek.no
kornberg@jek.no
Tlf. 70199480/48043241

 
 

Tannlegene 

Jostein Strandman 
Thomas Røn

ønsker alle deltakere og tilskuere lykke 
til på TAFJORD Cup under Blindheim 

Idrettslags 75års jubileum

Blindheimsenteret, 6023 Ålesund
Telefon 70 14 85 85

Tannlegene 

Jostein Strandman 
Thomas Røn

ønsker alle deltakere og tilskuere lykke 
til på TAFJORD Cup under Blindheim 

Idrettslags 75års jubileum

Blindheimsenteret, 6023 Ålesund
Telefon 70 14 85 85



”På lag med nærmiljøet” 

A trusted partner in automation and robotics    optimar.no



120 000 lesere i tre kanaler

Daglige nyheter i avis, på nett og mobil

NORDVESTLANDETS STØRSTE NYHETS- OG REKLAMEKANAL

VI HJELPER DEG Å NÅ DINE MÅL
Kontakt din markedskonsulent eller nå oss på: 70 12 00 00 /annonse@smp.no

Ved å kombinere avis, nett og mobil kan du 
nå inntil 120 000 daglige lesere:

• 81 000 leser avisa – 6 dager i uken.
• 57 000 lesere daglig på smp.no
• 20 000 lesere daglig på smp mobil

Ved å kombinere avis, nett og mobil kan du treffe 
mulige kjøpere flere ganger i ulike kanaler 
og i forskjellig modus.

Sunnmørspostens kanaler gir deg størst dekning  
mellom Bergen og Trondheim.

ANNONSERING 
GJENNOM OSS!



s

Kvalitetsgaranti på frukt 
og grønnsaker. Pengene tilbake 
og ny vare gratis om du ikke er fornøyd.

Garantien
som fÅr deg til Å smile

KIWI Flisnes  
7-23 (23) Søndag 9-23
KIWI Spjelkavik  
7-23 (23) Søndag 9-23  
KIWI Moa 

9-23 (21)  



  Myrstad Mathus AS 
 
     SPAR BUTIKKEN I SPJELKAVIKA MED DET LILLE EKSTRA 
 
 
 

 
 
 
          Våre dyktige fagfolk lager mat til hverdag og fest! 

  Myrstad Mathus AS tlf 70 17 27 00 





Tlf. 70 14 33 16  •  www.turistbussen.no

DIN LOKALE
TUROPERATØR

lf

Vi tilbyr alle typer transportoppdag
og komplette pakker med velutstyrte og 
moderne turbusser med høy standard.
For bedrifter, lag, foreninger, skoler, 
overnatting, arrangement, utfl ukter, 

bussturer i inn- og utland.

Velkommen til en 
hyggelig prat og et 
uforpliktende tilbud!







Vi skaper verdier - der du er.
Vi er en lokal bank. Det betyr at våre viktigste kunder er deg, naboen din og alle 
andre som lever akkurat her. Går det bra for lokalsamfunnet, går det bra for oss.

Derfor vil du oppleve at vi er litt mer interessert i deg. Litt mer lydhøre.
Litt mer på hugget for å finne gode løsninger.

Vi har lang tradisjon i å bidra med gaver og sponsormidler til lokale formål.
For oss handler dette først og fremst om å skape lokale verdier, nærhet og spille en 
aktiv rolle der folk bor. 

Du finner oss i Keiser Wilhelmsgate 25
Telefon: 03900
www.snv.no







www.lindbak.no

Lindbak Møre og Romsdal

Interiør 
Kontormøbler
Skolemøbler 
Helsemøbler

Multifunksjonsmaskiner
Skrivere

AV-utstyr
Rekvisita



Kantine & 
møterom

Vi har møblene du trenger!











Blindheim spiller i drakter fra

levert av vår lokale utstyrsleverandør





  www.more-innredning.no 





 

 

 

 

 

 

Villa Sales er en av verdens ledende 

tilbydere av økologisk og 

bærekraftig sjømat. Produktene vi 

tilbyr er produsert etter strenge 

internasjonale miljøstandarder for 

å gi deg som forbruker det beste og 

reneste produktet.  

www.villaseafood.com 

 





Trenervett i barnefotballen
“De viktigste ferdighetene til treneren min i barneåra var rettferdighetssans, 

humør og evnen til å skape artige treninger.”
- Oppsummering av svar fra 100 A-landslagsspillere

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. 
Da er det viktig at jeg utviser trenervett:

1) Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
2) Jeg ser og hører meg selv “utenfra” og spillerne “innenfra”.
3) Jeg velger å være positiv, for jeg vet at min oppførsel - både positiv og negativ - 
smitter over på andre.
4) Jeg påvirker både spillerne mine, “benken” min, dommeren, motstanderlaget og 
publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.
5) Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for 
fotballen og klubben min.

Trenervett gir kampvett:
1) Gjennom Fair Play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.
2) Jeg samarbeider med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i kampen.
3) Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
4) Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør 
dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
5) Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, “benken” min og spillerne 
mine skal takle det positivt og konstruktivt.

Klarer jeg å etterleve dette, er jeg godt 
rustet til å være barnefotballtrener.



 
 

          Delikatesser 
            fra havet 
 

 

     Brødr. Remø A/S     6035  FISKARSTRAND 
                               Tlf: 70 19 89 70  
                        http://www.goldfish.no 
 
 

 

 

 





Stolten Seafood AS
Skåtalia 4 – 6010 Ålesund

Mobil 93208900
 

Opportunities in seafood



K. G. Karlsson A/S

Etablert 1922
Bingsa Industriområde, 6019 Aalesund - Telefon 70 13 40 20 - Fax 70 13 40 21

Bankgiro 3900.05.00503 - Foretaksreg. NO 916 461 321 MVA



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bertel O. Steen Møre og Romsdal AS 
 

TLF: 70 17 64 00 
www.bosbil.no 

 
e-post: bos.aalesund@bos.no 



til alle sportsgrener

www.premieskapet.no

AS
En av landets største netbutikker på premier

  Tlf. 74 07 09 79 - 91722675

 















www.haugenkontorforum.no 




Kalvøyvegen 20 i Breivika - Tlf: 70 15 80 20 





Fresh airborne salmon
DISTANCE IS NOTHING. TIME IS EVERYTHING.

09:08 (ÅLESUND)      12:08  (DUBAI)     16:08 (SINGAPORE)      16:08  (HONGKONG)     17:08 (TOKYO)

 www.ocean-supreme.com


