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I år stiller vi med nok en stor gruppe som vil gjøre seg bemerket på Voss denne helgen. Loddefjord har gode minner 
og stolte tradisjoner fra Voss Cup og derfor vil vi gjerne også i år gjøre Voss Cup til et minnerikt arrangement for både 
store og små! 

Overnatting
Vangen Skule vil være vår base for overnatting også i år. Det er noe spesielt i år, da Voss kommune holder på med en 
storstilt utbygging i tilknytting til skolen. Dette medfører at uteområdet er sterkt redusert og omkranset av 
sikringsgjerder. Vi ber derfor alle gi sine grupper klare meldinger om at vi forventer at sikrings-
gjerdene blir respektert og at ingen bruker dem som lekeapparat. Sikkerheten for våre barn er 
viktig og det er derfor nødvendig å presisere dette. Foreldre må informeres og snakke spesielt om 
dette til spillerne! NB! Det er ikke mulig å parkere på skolen! Følg henvisninger fra parkerings-
vakter/Politi.

Skolen er åpen for innsjekk i fra kl. 17.00. Ingen må gå inn på skolen før den tid! Husk at alle lagledere må sjekke inn i 
sekretariatet for hvert lag.

Grilling
Vi har tradisjonelt grillet på skoleplassen, men i år må vi dessverre avlyse. Årsaken er at området er begrenset og ikke 
hensiktsmessig for oss å bruke. Vi beklager dette.

FairPlay pris
I år vil Loddefjord utdele en egen FairPlay pris til det Loddefjordlaget som utmerker seg under cupen.
Det vil bli spesielt vektlagt hvordan vi oppfører oss både fra spillergruppen og trenere, men også fra foreldre/tilskuere. 

Premien er en Peppes kveld! Så her er det bare å ta frem det gode humøret og ikke minst vise dette under kamp og 
ellers under cupen!

Vi har lagt ved banekartet samt FairPlay informasjon til alle!

Mer info om Voss Cup finner du på www.vosscup.no.
Link til kampoppsett: www.profixio.com/resultater/voss-cup/k

Med sportslig hilsen

Voss Cup komiteen - Loddefjord IL

Kristian Opdahl  906 50 002 
Rune Lyseknappen 489 50 415

Ove Vindenes      982 20 654
Bård Karlsen        906 14 615

Voss Cup 2014 
som er en av årets største 
arrangementer for våre 

håpefulle er like om hjørnet!



 Rollemodell - jeg følge spillets regler, og vil være en rollemodell i klubben min

 Engasjement - jeg gjør mitt beste

 Samhold - på mitt lag tar vi vare på hverandre

 Positiv - jeg oppfører meg positivt

 Entusiasme - jeg bidrar til et godt miljø

 Klubben - jeg vil representere klubben min på en god måte

 Tillit - vi stoler på lagkameratene og stiller opp for hverandre

Jeg har respekt for klubben min, laget mitt, treneren, mine med- og 
motspillere og dommeren!

1.  Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldre-
 møter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
2.  Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både 
 for spillerne og miljøet.
3.  Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og 
 motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon 
 for å bli i fotballfamilien lenge.
4.  Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge 
 lag for gode prestasjoner og Fair Play.
5.  Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog  
 om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
6.  Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og  
 til er uenig!
7.  Det er ditt barn som spiller fotball.  Opptre positivt og  
 støttende – da er du en god medspiller!

FAIR PLAY – et samarbeidsprogram mellom 
Norsk Tipping og Norges Fotballforbund

Det handler om respekt – ikke sant?
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VOSSCUP 2014 I 13.—15.JUNI

Banekart
Idrottshuset:
• Garderobar
• Dommarsekreteriat
• Kale
• Toalett

Voss Idrettshall:
• Sekreteriat
• Matsal

• Kale
• Toaleff
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Me arbeidar for:
• eit godt trafikkmiljo • el god traflkkawikling

• best mogeleg trafikktryggleik

VOSS PARKERING AS
Postboks 95, 5701 Voss
Mobiltlf.: 92 44 55 39

Me samspetar
med tokat-idretten
Sporten tes du om I tokataviso —
pa papir - nett og mobil

Ijorbalanb
avisa-hordaLand.no
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