
MEMORIES FOR LIFE
29/7 – 5/8 2023



Norway Cup – en av verdens største 
turneringer for barn og unge.
 
Alle deltagere må være medlem av en klubb registrert hos NFF.

1852 lag
45 nasjoner
5000 kamper
89 baner

VIKTIGE DATOER
15. mai Påmeldingsfrist

1. juni Betalingsfrist deltagergebyrer (A-, H- og NC-kort)

1. juni Påmeldingsfrist 3v3 og 5v5

5. juni  Siste frist til å bestille spesialmat, madrasser/soveposer og 
transport til/fra skole/hotell booket gjennom Norway Cup.

1. juli Betalingsfrist madrasser/soveposer og transport

29. juli Åpningsshow

30. juli Kampene starter

4. august Finaler 7’er og 9’er fotball

5. august Finaler 11’er fotball



JENTER
11’er fotball
19 år født etter 1.1.2004
17 år født etter 1.1.2006
16 år født etter 1.1.2007
15 år født etter 1.1.2008
14 år født etter 1.1.2009

9’er fotball
13 år født etter 1.1.2010
12 år født etter 1.1.2011

7’er fotball 
16 år født etter 1.1.2007
14 år født etter 1.1.2009
11 år født etter 1.1.2012

GUTTER 
11’er fotball
19 år født etter 1.1.2004
17 år født etter 1.1.2006
16 år født etter 1.1.2007
15 år født etter 1.1.2008
14 år født etter 1.1.2009

9’er fotball
13 år født etter 1.1.2010
12 år født etter 1.1.2011 

7’er fotball 
16 år født etter 1.1.2007
14 år født etter 1.1.2009
11 år født etter 1.1.2012

KLASSER 2023

SPILLETIDER
17/19 år:  2 x 30 min
15/16 år:  2 x 25 min 
13/14 år:  2 x 20 min
11/12 år:  2 x 15 min

OVERNATTING
A-KORT: Overnatting på skole 
– 8 netter fra lørdag til søndag 
2950 NOK per person

✓  Frokost på skolen - lunsj og middag i Ekeberghallen 
(Første måltid: middag, lørdag 29 juli)

✓ T-skjorte
✓ Gratis transport med Ruter innenfor Oslo 
✓ Fri adgang til de fleste museer i Oslo 
✓ Tilgang til alle aktiviteter på Ekebergsletta
✓ Gratis inngang på alle finaler 
✓ Gratis åpningsshow
✓ Rabatt på flere aktiviteter i og utenfor Oslo

Alle lagledere og trenere som overnatter på skole 
må også bestille A-kort.

H-KORT: Overnatting på hotell 
– 7 netter fra lørdag til lørdag
ENKELTROM: 7800 NOK per person 
DOBBELTROM: 5950 NOK per person
TRIPPEL/FIREMANNSROM: 5950 NOK per person

✓  Frokost på hotellet - lunsj og middag i Ekeberg- 
hallen (Første måltid: middag, lørdag 29juli)

✓  T-skjorte
✓  Gratis transport med Ruter innenfor Oslo 
✓  Fri adgang til de fleste museer i Oslo 
✓  Tilgang til alle aktiviteter på Ekebergsletta
✓  Gratis inngang på alle finaler 
✓  Gratis åpningsshow
✓  Rabatt på flere aktiviteter i og utenfor Oslo

NORWAY CUP-KORT:
(uten overnatting og 
måltider) 
450 NOK per person

✓  Fri transport med Ruter i Oslo 
✓  Fri adgang til de fleste 

museer i Oslo 
✓  Tilgang til alle aktiviteter 

på Ekebergsletta
✓  Gratis inngang på alle finaler 
✓  Gratis åpningsshow
✓  Rabatt på flere aktiviteter 

i og utenfor Oslo

EKSTRA NETTER FOR A OG H-KORT: kontakt Norway Cup: nc@bsknc.no

Påmeldingsgebyr:
2500 kr – lag med 
A- og H-kort

Påmeldingsgebyr 
lag uten overnatting:
7’er-fotball: 5100 kr per lag
9’er & 11’er-fotball: 
5700 kr per lag

mailto:nc@bsknc.no


KICK OFF NORWAY CUP 2023 
Lørdag 29. juli
Parade og åpningsshow

GRUPPESPILL 
Søndag – tirsdag 
Lagene deles opp i grupper på 4–5 lag

FINALERUNDER 
– KNOCK OUT-SYSTEM 
Onsdag – fredag
De 2 første lagene i puljen går videre til 
A-sluttspill, resten spiller B-sluttspill.

FINALER
7’er og 9’er: Fredag 4. august
11’er: Lørdag 5. august

TRANSPORT 
Norway Cup tilbyr busstransport til/fra 
ankomst sted/overnattingssted for 
lagene som har bestilt skole- eller hotell-
overnatting gjennom oss – dette må 
bestilles i Cupmanager senest 1 juli 2023.

✓    Oslo airport Gardermoen 
✓    Ferje (DFDS, Color Line)  kun Oslo
✓    Oslo Bussterminal
✓    Oslo S

TURNERING

BANENE ER 
20x30 m

ALLE FÅR PREMIE

3V3 OG 5V5
3v3 
6 og 7 åringer får muligheten til å oppleve den samme unike Norway Cup- 
atmosfæren som de eldre spillerne, og spille sine kamper på små 3v3 baner 
på Ekebergsletta. Pris per lag 650 kr.

Lagene kan velge mellom å spille kampene sine på fredag 4. august eller lørdag 
5. august. Det er også mulig å melde seg på flere dager om det er ønskelig.
Alle lag er garantert minimum 4 kamper.

Vi ønsker lokale fotballag i nærheten av Oslo velkommen til Norway Cups 
mini-turnering. Meld på ditt lag i dag og bli med på Norges største fotballfest.

Kampene  er 1x7 minutter.

5v5 
8, 9 og 10-åringer har mulighet til å spille 5v5 på Norway cup.
5 mot-5-fotball gir spillerne mange touch på ballen og dermed gode 
forutsetninger for mestringsfølelse.

Turneringen spilles fredag 4. august og lørdag 5. august, og pris per lag er 
1300 kr.  Det er også mulig å melde seg på flere dager om det er ønskelig.

Kampene er 1x15 minutter.

PRIS
GARDERMOEN T/R:   800 NOK per pers

          EN VEI:   400 NOK per pers
BÅT, TOG, BUSS T/R:   400 NOK per pers 

BÅT, TOG, BUSS:   200 NOK per pers



Box 44, Bekkelagshøgda – 1109 Oslo  •  Besøksadresse: Raschs vei 38 A, 1153 Oslo
Telefon: +47 22 66 02 00  •  E-mail: nc@bsknc.no  •  www.norwaycup.no
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