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TURNERINGSPLAN FOR KVINESDAL IDRETTSLAG 2020 - 2022 
 
I KILs tidligere turneringsplaner har det vært et kapittel om vinterturneringer. Dette er nå i sin 
helhet tatt bort. 
 
I 2020 vil Kvinesdal Idrettslag være under omorganisering. Det vil blant annet bli oppnevnt et 
fotballstyre som vil ha det overordnete ansvar for påmelding til og gjennomføring av 
sommerturneringer. 
I 2020 vil det av denne grunn ikke bli gitt noen helt absolutte krav om hvilke sommerturneringer de 
enkelte lag melder seg på, forutsatt at de holder seg innenfor lovgivningen til NIF og NFF. 
 
Styret er av den oppfatning at for en klubb som Kvinesdal, med varierende antall spillere i de 
enkelte årskull ikke kan binde seg opp til helt spesielle turneringer. Fotballstyret må derfor så tidlig 
som mulig, og hvert år innen 20. januar fastsette hvilke turneringer de enkelte lag kan reise til. 
Valget skal gjøres ut fra kriteriene fastsatt i denne planen. 
 
Dette forutsetter at de som arbeider med de enkelte lagene, tidlig må komme med ønsker om 
sommerturnering. 
 
HVORFOR SOMMERTURNERINGER 
Deltakelse i sommerturnering er en glimrende mulighet til å bedre klubbfølelse og sosial 
tilhørighet.  
 
Selv om deltakelse i sommerturnering har et sosialt mål, ønsker klubben en sportslig utvikling hos 
spillere og lag.  
  
  
 Den overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er: 

• Én stor turnering kan planlegges som et høydepunkt i sesongen 

• Å styrke miljøet og samholdet både i klubben og i laget, 

• Samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne. 

• Det er en forutsetning at deltakelse oppleves trygt og at det skapes positive opplevelser for 
alle involverte. 

 
 
 
VALG AV TURNERING 
Det skal ligge en progresjon i: 

• Antall døgn,  

• Avstand til turnering - Avstanden fra «hjemmemiljøet» til turneringen bør øke i takt med 
alderen.  

• Fasiliteter rundt turneringer for barn og ungdom – Hva tilbyr arrangøren? 
o Antall kamper 
o Tidsintervall mellom kamper 
o Grad av jevnbyrdighet i turneringen 
o Nye motstandere i forhold til det ordinære seriesystemet  
o Banekvalitet 
o Overnatting, mat og andre fasiliteter 
o Aktiviteter utenom det sportslige 



Det bør ikke være noe i veien for å delta på flere turneringer i lokalmiljøet eller innenfor kretsen. 
Spesielt er det flott om klubbene melder på sine lag i turneringer som arrangeres i forkant og i 
etterkant av seriespill. Dette forlenger fotballsesongen 

Klubben ønsker at spesielt og oppfordrer til at 9-12 åringer deltar i Agder Cup i Flekkefjord og 
påmeldingsavgift for lagene til denne dekkes av klubben.  Deltageravgiften bet. hver enkelt spiller. 
 
 
 
 
 
ØKONOMI 
Påmelding av lag skal skje i samråd med klubbens fotballstyre. Vi skal unngå at lag meldes på 
ulike turneringer som går samtidig. Dette for at søsken som spiller på ulike lag gjennomfører 
turnering samme sted.  
 
          7 – 12 åringer: 
          KIL dekker lagpåmelding for 2 turneringer i året pr. lag, der den ene turneringen skal være 
          Hvis lag ikke melder på i Agder Cup, betaler klubben for kun 1 turnering og den kan ikke    
          være i samme tidspunkt ( mai, juni).  
 
          13 – 19 åringer: 
          KIL dekker lagpåmelding til sommerturneringer. 
 

• Alle andre turneringer er selvfinansierende, dvs. at turneringene/cupene dekkes av spillerne 
- alt av kostnader legges sammen og fordeles på x ant. spillere.  

• Om noen lag ønsker å gjøre inntektsbringende dugnadsarbeid, for å redusere egenandelen, 
kan de selv ordne det. Dette må imidlertid komme i tillegg til, og ikke gå ut over eller gå ut 
over dugnad organisert av styret/klubben. 

• Pris på turnering skal spille en viktig rolle ved avgjørelse. Unødige dyre reiser og turneringer 
skal unngås. Dette fordi KIL ikke ønsker å bidra til å forsterke sosioøkonomiske ulikheter. 

• Valg av turnering skal altså vurderes etter hvilken turnering som gir det beste sosiale og 
sportslige tilbudet. 

 

 
 
 
HVORDAN VELGE TURNERING 

• Det er viktig at laget planlegger i god tid og avgjør hvor og når sommerturnering skal være, 
slik at det passer inn i familienes ferie-planer. Ved å legge denne turneringen til 
sommerferien, vil det være lettere å få med seg voksne 

• Spillere, ledere og foresatte/foreldre bør involveres i prosessen med valg av turnering. 

• Samtidig bør det avklares hvorvidt laget ønsker å dra på en stor turnering eller om det 
passer bedre med en liten. 

• Ved valg av turnering skal en tenke derfor klubb framfor eget lag. Dette ikke minst fordi vi 
vår klubb noen år vil oppleve at vi ikke klarer å stille rene årsklasselag. Hele årstrinn fra 
klubben skal ha muligheten for å delta 

• Det skal vektlegges jevnbyrdighet mellom klubbens lag i aldersklassen 

• Alle spillere skal få tilnærmet lik spilletid 

• Sosialt innhold og deltakelse skal skape en klubbfølelse. Det er derfor et ønske at flere lag 
reiser til samme sted/turnering. 

• Gutter og jenter på samme alder deltar i samme turnering. 

• Sportslig utvalg/fotballstyret skal godkjenne valg av turnering før påmelding skjer. 

• Laget ordner selv påmelding av spillere, bestilling av reise, gjerne i samarbeid med leder for 
barnefotball eller leder for ungdomsutvalg 



     
 
   FØRINGER OG LOVVERK 

Kvinesdal Idrettslag ønsker å følge NFFs anbefalinger om progresjon i reiseavstander til 
cuper og turneringer, i takt med økt alder, men spesielt for klassene 12 år og yngre 
 
NIFs bestemmelser om barneidrett er overordnet. 
 
Foreldre, spillere og ledere skal før avreise skrive under på klubbens regler om oppførsel og 
konsekvenser hvis en ikke overholder disse. 
 
Klubben har i noen tilfeller opplevd at mange spillere forlater leiren mot slutten av en turnering, 
med det resultat at kun et fåtall blir igjen. Dette er ikke en ønskelig utvikling. Slik ting må avtales 
mellom foreldre og lagleder i god tid i forkant av avreise. 

 
 
 
BARNEFOTBALL 
6-8 år 
Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år. Lokale 
konkurranser er definert som konkurranser i bokommune, nabokommune eller inntil 1 times reise 
én vei (men ikke utenfor Norge - ref pkt 2c i bestemmelsene). 

• Interne turneringer i Kvinesdal kommune, eller nabokommune. 

• Aktuelle turneringer er  
o Fotballens Vårslipp 
o Miniturnering på Feda og Kvinlog. 

 
 
9-10 år 
Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år. 
Regionale konkurranser er definert som konkurranser i bokommune, nabokommune eller inntil 2 
timers reise én vei (men ikke utenfor Norge - ref pkt 2c i bestemmelsene). 

• Aktuelle turneringer er  
o Fotballens Vårslipp 
o Miniturnering på Feda og Kvinlog 
o Agder-Cup, Flekkefjord 
o Lindesnes cup 
o  

11-12 år 
Fra og med denne årsklassen åpnes det opp for overnattingstur. KIL deltar kun i turneringer som 
arrangeres i Agder Fotballkrets eller i nabokrets. 

• Aktuelle turneringer 
o Agder Cup 
o Sør-Cup 
o Lindesnes Cup 

 

 

 

 

http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/


 

UNGDOMSFOTBALL 

13-14  år 

Aldersgrensen for å delta på turneringer i kategorien for ungdomsfotball er satt til 13 år. Det er nok 
at deltaker fyller 13 år i det kalenderåret turneringen arrangeres. 

Det åpnes opp for deltakelse i turneringer utenfor Agder Fotballkrets og i Danmark, men helst ikke 
full uke. 

• Aktuelle turneringer 
o Kattegat Cup - Grenå DK 
o Vildbjerg Cup - Vildbjerg DK 
o Sandar Cup - Larvik og Sandefjord  

 
15 – 16 år 
Deltakelse i turneringer i Skandinavia. 

• Aktuelle turneringer 
o Norway Cup - Oslo/No 
o Dana Cup - Hjørring/DK  
o Vildbjerg Cup - Vildbjerg/DK 
o Kattegat Cup - Grenå DK 
o Dana Cup No. 1, Fredrikshavn/DK 

 

17 – 19 år Junior 
Deltakelse i turneringer i Norge, Danmark eller Europa ellers gjerne på høsten 
Eksempler 
Norway Cup (Oslo), Dana Cup (Hjørring/DK) og Vildbjerg Cup (Vildbjerg/DK), Brøndby Cup ( 
 
Hvis klubben har et spesielt talentfullt lag, kan det være aktuelt å reise til anerkjente turneringer i 
andre Europeiske land. 
I de tilfeller der juniorspillere spiller på A-lag, skal det i god tid gjøres avtale mellom ledere på 
juniorlag og A-lag. Hvis deltakelse i (sommer)turnering kolliderer med seriekamp for seniorlaget, 
skal seniorlagets kamp forsøkes flyttet. 

 


