
 
    

Orientering til foreldrene – SIK Miniputter Gutter - Sesongen 2008 

Huskeliste til kampene 
� Det er påbudt med leggskinn på kamper. 
� Drikkeflaske med vann. 
� Sko. 
� Bortekampene med kjøring:  

Egenandel kr 50,- medbringes og gis til 
sjåføren (Kr 100 til Manndalen). 

Kort om denne sesongen 
Det spilles 5’er-fotball (4 utespillere + keeper), som 
spilles på ca ¼-bane. 

Vi har 4 lag i år, som i fjor. Dette er SIK Blå, SIK 
Hvit, SIK Rød og SIK Grønn. 

Vedlagt følger en liste over årets kamper med dato, 
klokkeslett og motstandere. Husk å møte opp 
senest 30 minutter før kampstart til kamper på 
Skjervøy og ellers oppmøte til bortekamper etter 
beskjeder gitt fra laglederne. 

Laginndelingen 
Laginndelingen er foretatt etter beste evne med det 
for øye at vi skal få så jevne lag som mulig. Vi har 
lyktes med å dele inn relativt jevne i tidligere 
sesonger, og vi regner med at dette skal gå greit i år 
også.  

Bortekamper: 
Til bortekampene benyttes privatbiler. Laglederne 
organiserer transporten. 

Til bortekampene betaler spillerne egenandel til 
sjåfør av privatbil. Spillerne tar med seg pengene 
ved oppmøte. 

Vi baserer oss på at alle blir med til alle kampene, 
slik at vi må organisere kjøring der det er plass til 
alle spillere på laget.  

Laglederne organiserer kjøring til bortekampene og 
sørger for at det blir gitt beskjed om oppmøtetid og 
oppmøtested. 

Oppmøte til kamper 
Alle må selv følge med på kamplisten. Det vil 
ikke bli gitt beskjed til spillerne om 
kamptidspunkter, verken pr SMS, etter 
treningen eller på annen måte. 

Eneste unntaket gjelder for bortekamper 
utenfor Skjervøy, der det blir gitt beskjed om 
oppmøtetid og oppmøtested fra laglederne på 
de enkelte lagene. 

Foreldre-engasjement 
Det er hyggelig med et godt oppmøte fra foreldrene 
på hjemmekampene. For de aller fleste barn er det 
et høydepunkt når foreldrene møter opp og ser på. 

Det har i tidligere år vært et godt oppmøte av 
foreldre på fotballkamper, noe som har vært et 
særpreg for Skjervøy-samfunnet, og er med på å 
skape en god og trygg atmosfære for barna.  

Vi vil derfor oppfordre alle foreldre om å ta seg en 
tur opp på stadion når barna har kamp, og gjerne til 
andre tider også. Her får dere også kjøpt kaffe og 
vafler i kafeen både når vi og andre av SIK-lagene 
har kamper. 

Vaffelsteking: 
Vi organiserer vaffelsteking på hjemmekampene. Se 
egen info om dette. 

Turneringer: 
Følgende turneringer kan være aktuelle å delta i for 
våre spillere: 

� St-Hans-turneringen i Nordreisa i juni: 
Denne turneringen har vært populær blant våre 
spillere i en årrekke. Foreldre ordner transport 
for at vi kan ha mulighet til å være med her. 
Turneringen går fra fredag ettermiddag til 
søndag kveld. Det har vært vanlig med et 
oppsett som gjør at lagene kun spiller 2 av 
disse 3 dagene. 

� Bakkeby-turneringen (Nordreisa): Dette er en 
innendørs turnering for 5-erlag i Nordreisa-
hallen. Denne turneringen forgår i månedskiftet 
okt./nov. og er spesielt populær for de yngste. 
Dette er mer en sosial happening enn et 
sportslig høydepunkt, og bruker å være trivelig 
å delta på. 

� Alta-turneringa er fra 8.-10. august. Vi ønsker 
å organisere tur til Alta-turneringa i år. Vi reiser 
ikke med lagene slik vi spiller i serien, men vil 
organisere dette ut fra de spillerne som blir med 
til Alta. Fortrinnsvis ønsker vi å delta med lag 
med spillere i samme alder, siden dette er det 
vanlige for andre lag som deltar. Kostnader til 
påmelding, reise og opphold dekkes i sin helhet 
ved egenandeler fra de spillerne som blir med 
på turneringa. 

For øvrig: 
Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt. 

Denne orienteringen sammen med informasjon og 
kampoppsettet til de enkelte lagene blir også lagt ut 
på nettsidene til Skjervøy IK som du finner på 
www.skjervoyik.no. Her finner du lenke til 
aldersbestemt fotball sine sider i venstremargen. 

Skjervøy, den 9. mai 2008 

Tommy Nilsen 
Hermod Gundersen 



 

Vaffelkakesteking på hjemmekamper i aldersbestemt fotball 

 

I år som tidligere år skal vi på hjemme-
kampene steke vafler som spillerne får 
etter kampene. Dette er et positivt tiltak 
som blant annet medfører at barna 
glemmer kampen, enten de har tapt 
eller vunnet og både gjestende lag og 
våre egne barn får vafler.  Dette en 
svært hyggelig sosial avslutning etter 
hver kamp.  

Ovenfor har vi satt opp en liste for 
vaffelsteking for hele fotballsesongen, 
og dersom det viser seg at du ikke kan 
møte den dagen du er satt opp på vakt, 
må du sjøl få byttet med en annen. 
Dersom dette ikke lar seg ordne må du 
kontakte en av oss ansvarlige for 
vaffelstekingen.  

Ved avsluttet kamp får bortelagets og 
hjemmelagets spillere en vaffel og et glass 
saft. Bortelagets lagleder får likeledes en 
vaffel og en kopp kaffe. 

Når to Skjervøy lag spiller mot hverandre 
er det laget som står oppført først i 
terminlista (laget som har hjemmekamp), 
som har ansvaret for vaffelkakesteiking.  

Vi har dessverre ikke kunne forespørre 
samtlige foreldre om de vil stille opp og 
steke vafler, og vi som er satt opp som 
ansvarlige for vaffelsteking var heller ikke 
forespurt, men vi har sett det som en 
selvfølge å stille opp for barna, så fremt vi 
har muligheten.  

Vi oppfordrer at det lages tilstrekkelig med 
vaffelrøre til å kunne selge til tilskuere. 
Kaffe kokes også for salg til tilskuere. 
Dermed sørger vi for at vi skaffer inntekter 
til innkjøp av råvarer og rekvisita til 
kjøkkenet i tillegg til inntekter til betaling av 
dommere. Overskudd går til aldersbestemt 
fotball. 

Vederlag til dommere kan og bør dekkes 
av kassen for kaffe- og vaffelsalg. 

Kaféen bør holdes åpen fra ca 30 minutter 
før kampstart til 10-30 minutter. Der vil 
dere finne en av laglederne som har 
nøkler til klubbhuset og som vil låse dere 
inn, slik at dere kan steike vafler inne. 
Salget kan avsluttes når spillere har fått 
utdelt vafler og saft. 

På kjøkkenet i klubbhuset finner dere saft, 
margarin, syltetøy og ost til vaflene, men 
vaffelrøre må dere skaffe selv. Normalt 
medgår det ca. 5 liter vaffelrøre til hver 
kamp (til sammen). Prisliste er oppslått på 
kjøkkenet. Alle som har vakt må ta med 
seg kr 100 i vekslepenger (helst 10-krone). 

Etter bruk av kjøkken må kjøkkenet 
forlates rent og ryddig. Det må foretas 
vask av benker og bord, og om nødvendig 
bør også kjøkkengulvet vaskes. 

Vi ser fram til hyggelige hjemmekamper, 
og vil samtidig ønske dere på forhånd takk 
for hjelpa.  

Husk oppmøte ½ time før kampstart.

 

HUSK Å TA MED FØLGENDE: 
5 liter vaffelrøre 
Kr 100 i vekslepenger, helst 10-kroninger. 

 

Skjervøy, 9. mai 2008 

Hilsen laglederne på Miniputtelaget 


