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Eidfjord kommune

Eidfjord kommune – unik frå fjell til fjord !

Ved innfallsporten til Hardangervidda og inst i Hardangerfjorden ligg 
kraft- og reiselivskommunen Eidfjord. Me har ca 950 innbyggjarar og er 
inne i ei positiv utvikling med mange spennande prosjekt på gang. Me har 
fine skule- og barnehagebygg og gode økonomiske rammer for drift. I om-
rådet rundt skulen og barnehagen har me idrettshall, eigne lokale for vår 
gratis kulturskule og fine uteareal. Byggjeklare tomter til fornuftige prisar 

står klare til alle interesserte !

•	 Eidfjord er inngangsporten til Hardangervidda, som er eit paradis for 
friluftsliv	med	villrein-	og	småviltjakt,	fiske	og	turtilbod	for	fot-	og	
skiturar. 

•	 Bruk sandvolleyballbanen vår i sentrum og ta deg ein trimtur på ein av 
dei mange turstiane våre. Etterpå kan du ta ein oppfriskande dukkert i 
fjorden,	frå	fine	badeplassar. 

•	 Ta turen innom galleri N.B. med Noregs største samling etter Nils 
Bergslien (1853-1928) og samtidskulturen

Får du ikkje tid til å oppleva naturen, attraksjonane og dei andre tilboda 
våre under fotballcupen?

Du	finn	meir	informasjon	på	www.eidfjord.kommune.no eller på 
www.visiteidfjord.no

Du er hjarteleg velkomen attende til Eidfjord kommune!
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VELKOMMEN  TIL 
EIDFJORD SMÅBANECUP 2013  
21. – 23. JUNI

Eidfjord IL, fotballgruppen ønsker alle spillere, trenere, lagledere, foresatte 
og andre fotballinteresserte  velkommen til årets småbaneturnering for 
aldersbestemte lag i Eidfjord. 

Det deltar 166 lag i årets turnering. På 10 baner skal det spilles 356 kamper 
over 3 dager. Turneringen arrangeres for 26 gang  Vi håper  å legge for-
holdene mest mulig til rette, slik at alle vil få en hyggelig og minnerik helg 
i Eidfjord. 

Vi vil takke vår hovedsponsorer Statkraft, Sparebanken Vest andre spon-
sorer og Eidfjord kommune for god støtte. I tillegg vil vi rette en stor takk 
til foreldre/foresatte, spillere, medlemmer i idrettslaget, Eidfjord Røde 
Kors, Lions Eidfjord og mange velvillige innbyggere i Eidfjord som stiller 
opp til dugnad. 

Værgudene	kan	vi	ikke	gjøre	noe	med,	men	krysser	fingrene	og	håper	på	
en solrik helg.

Vi ønsker alle lykke til med fotballkampene som skal utkjempes.

Med sportslig hilsen

Eidfjord IL fotballgruppen 
v/ turneringsledelsen

e-post: eidfjord@smaabanecup.no
Internettside: www.smaabanecup.no
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TURNERINGSLEDELSE 2013
Turneringsleder  
Lillian Eriksen        916 91 245
Innkvartering                                                                   
Beate Melkeråen     400 61 630
Innkjøp og kiosksalg                                                 
Jostein Hovland      970 07 955
Økonomiansvarlig                                                           
Lars Yngve Sæbø    959 32 909
Reklame, premier og sekretariatansvarlig Simadalen 
Einar Eriksen           975 13 056
Infrastruktur         
Svein Hop                980 32 849                                                            
Dugnadsansvarleg                                                                   
Kari Tveit Hovland  913 86 874
Kampoppsett - dataansvarleg    
Bjarte Eriksen          988 77 180
Baneansvarlig 
Bjarne Holsen          996 13 975
Premieutdeling                                                                   
Roald Sandven       978 98 332

Dommeransvarlig 
Dagfinn	Gjerde	950	26	822

Jury:
Dommeransvarlig	Dagfinn	Gjerde,	Samnanger	IL,	Ivar	Bleie,	Solnut	IL,	Tormod	
Sundt, Vaksdal IL og Veronika Hansen, IL Bjarg.
   
Vara for jury:
Trond Johannessen, Varegg, Erling Kristensen, Kringlebotn, Inger Johanne Kib-
sgård, Til Hovding  og Roar Mikkelsen, Bergen Nord FK. 
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------------------------------
SIMA KRAFTVERK

Opplev vasskraftproduksjon på nært hald, og sjå Noregs største 
kraftproduksjonshall 700m inne i fjellet.

Sima Kraftverk har omvisning i tida 15.06 - 15.08 
alle dagar kl. 10.00 - 12.00 - 14.00

For større grupper kontakt:

Eidfjord Turistkontor: Tlf. 53 67 34 00

TA EIN PAUSE I FOTBALLEN !!!!
-----------------------------------------------------

www.statkraft.no

HOVEDSPONSOR FOR EIDFJORD SMÅBANECUP

-----------------------------------------------------------------------------
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TURNERINGSREGLEMENT.
Turneringen gjennomføres etter NFF’s regelverk og  regler om «Spill på små baner».  
Viser og til mer utfyllende turneringsreglement og spilleregler på hjemmesiden 
www.smaabanecup.no

SPILLEPLAN.

For klassene A gutter 7 år, B gutter 8 år, C, gutter 9 år, D gutter 10 år, E gutter 11 år,  F 
gutter 12 år, N jenter 7 år, O jenter 8 år, P jenter 9 år, Q  jenter 10 år,  R  jenter 11 år  og 
S jenter 12 år, er lagene tilfeldig  inndelt i puljer og  satt opp mot hverandre blant de 
påmeldte	lagene.	De	skal	spille	fire	kamper	i	løpet	av	turneringen.	Det	vil	ikke	bli	satt	opp	
rangering i disse klassene.
 
I	klasse	G	gutter	13	år,		spilles	det	enkel	serie	i	pulje	1	og	2	og	dobbel	serie	i	pulje3..	De	
tre	beste	fra			pulje	1	og	2	og	de	2	beste	fra	pulje	3		går	videre	til	kvartfinale.		

I	klasse	H	gutter	14	år		spilles	det	enkel	serie	i		en	pulje.		De	fire	beste	lagene	går		videre	
til	semifinale.

I klasse T jenter 13 år spilles det enkel serie i 1 pulje. Nr 3 og 4 i puljen spiller om 3dje  
plassen.		De	to	beste	går	rett	til	finale.	

I klasse U jenter 14 år spilles det enkel serie i 2 puljer. De to beste i hver pulje går videre 
til	semifinale.	
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RANGERING.

(1) Lagene i en pulje rangeres ved en tabell der rekkefølgen bestemmes av poeng-
tallet. 

(2)	Har	to	eller	flere	lag	like	mange	poeng,	går	det	lag	foran	som	har	møtt	til	alle	
kampene.

(3)	Står	to	eller	flere	lag	fortsatt	likt	etter	at	antall	oppmøter	er	tatt	i	betraktning,	
går det lag foran som har best målforskjell. Har noen av lagene fått registrert 3-0 
etter §§ 13-2 ( ikke møtt til kamp, se punkt 2) eller 14-10 (avgjørelser av pro-
tester), skal resultatene mot de motstandere det gjelder regnes for 3-0 også for de 
øvrige lag som står likt. 

(4)	Står	to	eller	flere	lag	fortsatt	likt	etter	at	målforskjellen	er	tatt	i	betraktning,	går	
det	lag	foran	som	har	scoret	flest	mål.	Bestemmelsen	i	(3)	annen	setning	gjelder	
tilsvarende.

(5)	Står	to	eller	flere	lag	fortsatt	likt	etter	at	antall	scorede	mål	er	tatt	i	betraktning,	
er resultatet av innbyrdes kamper avgjørende.  

(6) Er det fortsatt likt, avgjøres det ved loddtrekning i sekretariatet med en la-
gleder fra hvert av de involverte lagene til stede.

(7)	Semifinaler,	som	ender	uavgjort	avgjøres	på	antall	hjørnespark	gjennom	hele	
kampen. Står det fortsatt likt, avgjøres det ved loddtrekning.

(9)	I	finalene	blir	det	ved	uavgjort	kamp	spilt	ekstraomganger	på	2	x	5	min.	Det	
lag som scorer først i ekstraomgangene er vinner og kampen avbrytes. Dersom 
ekstraomgangene	blir	målløse,	avgjøres	kampen	på	flest	hjørnespark	gjennom	
hele kampen. Er det fortsatt likt avgjøres kampen ved loddtrekning. Loddtrek-
ningen utføres i sekretariatet med en lagleder til stede fra  hvert av de involverte 
lagene.
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FOTOGRAFERING

De lagene som har bestilt  deltakerkort møter til fotografering før eller etter sin 
første kamp fredag eller lørdag. 

For at en skal slippe å vente på bildene etter siste kamp søndag så anmoder vi 
lagene som ankommer fredag,  men som ikke skal spille før lørdag, at de også 
møter til fotografering fredag. 

Fredag starter fotograferingen kl. 18.30. Lørdag kl. 08.00. Ingen fotografering 
søndag.

Fotograferingen foregår ved bua der Røde Kors holder til, like ved hovedbanen.
Fotografen heter Ole Helø.  

De som tar bilder fredag får utlevert bildene lørdag og de som tar bilder lørdag får 
de utlevert om søndagen.  Bildene blir utlevert  i sekretariatet. 
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DEN IDEELLE GAVE
Bestikk	er	en	gave	som	blir	brukt	daglig,	og	et	fint	bestikk	blir	
satt pris på og er et varig minne. 15 ulike ståldesign, 4 ulike 
tinndesign og garantert supplering gjør sitt til at du som kunde 
har	en	utmerket	gaveidé	for	flere	år	fremover.

Bestikk er en gave til enhver anledning, like idéelt til daglig 
bruk som til høytidelige anledninger.

Se vårt utvalg på:   www.hardanger-bestikk.no
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SPILLETID.
Klassene A gutter 7 år, B gutter 8 år, C, gutter 9 år, D gutter 10 år, N jenter 7 år, O jenter 8 år, P 
jenter	9	år,	Q		jenter	10	år,	spiller	2	x	10	min.	uten	pause.

Klassene	E	gutter	11	år,		F	gutter	12	år,	R		jenter	11	år		og	S	jenter	12	år,		spiller	2	x	12,5	min.	uten	
pause.  

Innledende	kamper	i	gutter/jenter,	klasse	G	gutter	13	år,	H	gutter	14	år,	klasse	T	jenter	13	år		og	
klasse	U	jenter	14	år,	spiller	2	x	15	min.	uten	pause.	I	finalene	spilles	det	2	x	20	min.	med	5	min.	
pause.
På grunn av tett kampprogram ber vi lagene om å gå på banen straks foregående kamp er slutt. Hvis 
et lag er mer enn 5 min. for sent til oppsatt kamp, taper de kampen. Resultatet blir 0 -3. Kan dispens-
eres ved f.eks. fergeproblemer fredag kveld. Men vi ber lagene være klar over at det er ferjekø og 
legger opp reisen etter det.

DRAKTKOLLISJON
Det lag som står først i programmet starter kampen og er ansvarlig for at det ikke oppstår drakt-
kollisjon. Markeringsvester kan hentes ved dommerbordet i kroken til venstre for sekretariatet i 
idrettshallen og i sekretariatet i Simadalen og må leveres tilbake rett etter bruk.

DISPENSASJON
Er det spillere som har dispensasjon fra kretsen, skal dispensasjons - skjemaet legges fram for  sek-
retariatet før første kamp. Ellers gjelder de generelle dispensasjonsreglene fra NFF.

ME HAR DET DU TRENG!

* Pølser frå Stabburet
* Chef Hamburgere
* Ferske bakevarer
*	Griller	og	grillutstyr
* Campingstolar, fotballar m.m.

Opningstider under turneringa:
Fredag  08.00 - 22.00
Laurdag 08.00 - 22.00
Søndag 08.00 - 21.00

Velkommen innom....!

YX Eidfjord - Tlf: 53 66 54 73
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OPNINGSTIDER

Fredag: 09.00 - 20.00

Laurdag: 09.00 - 18.00

Søndag: 10.00 - 14.00

Coop Marked Eidfjord

Telefon: 53 66 51 86
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GENERELT

Det blir spilt på 10 baner. Alle banene er gressbaner.   
Vi ber om at gressbanene ikke blir brukt utenom kampene.  
Bane 1, 2, 3, 1 B/B1 og 2 B/B2  ligger på hovedarenaen ved idrettshallen.  

Bane 4, 5, 4 B/B4, 5 B/B5 og 6 B/B6, ligger i Simadalen, ved kraftstasjonen. Dette ba-
neområdet ligger ca. 10 min å kjøre fra hovedarenaen. Transport til Simadalen må lagene 
selv sørge for.  
 
I		klassene	G,	H,	T	og	U,	gutter/jenter	13	og	14	år,		må	spillerne	ha	legitimasjon	med	
bilde. Dette hvis det blir protest på at spiller er for gammel..
 
Lagene blir anvist garderobe i idrettshallen ved oppslag på dørene. Opphold kortest mulig. 
Fotballsko skal tas av på angitt sted og skal ikke tas med inn i garderobene.   
Ikke oppbevar ting av verdi eller annet utstyr i garderobene. Vi tar ikke ansvar for ting 
som blir stjålet.  Det som legges i garderobene ligger der på eget ansvar. Det er ikke 
garderober i Simadalen slik at alle må bruke garderobene i idrettshallen. Se etter at la-
gledere og alle spillerne har med seg hjem det de hadde med til Eidfjord. Vi har hvert år 
flere	sekker	med	klær	og	utstyr	som	er	gjenglemt.

Laglederne må påse at alle spillerne bruker leggbeskyttere.
Dersom noen har glemt leggbeskyttere, kan en kjøpe nye i salgsbua. Der får en også kjøpt 
bl.a. baller, keeperhansker og isposer så langt beholdningen rekker. 

PREMIERING.

Alle spillere og lagledere får diplom.

De som har bestilt A, B,  og C kort  får i tillegg turneringsminne.
Lag	nr.	1,	2	og	3	i		klasse	G,	gutter	13	år,	klasse	H,	gutter	14	år,	klasse	T,	jenter	13	år	og	
klasse  U, jenter 14 år  får lagpokal. Det blir delt ut to lagpokaler som tredjepremier i 
klasse	G,	H	og	U.	Vinnerne	i	de	fire		klassene	får	også	tildelt	vandrepokal.	Det	trengs	tre	
”napp” i pokalen for å få den til odel og eie. 

Vandrepokalene er gitt av Eidfjord kommune.
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NÆSHEIM & CO
Landhandel`n midt i sentrum

Matvarer - manufaktur - sko
jernvarer - byggevarer

medisinutsal

Post i butikk

Kommisjonær:

STOR	PLASS	FOR	KUNDEPARKERING
VELKOMMEN	TIL	EIN	HYGGELEG	HANDEL

Opningstider under turneringa:

Fredag: 09.00 - 20.00
Laurdag: 09.00 - 18.00
Søndag: 10.00 - 16.00

5786 Eidfjord
Tlf: 53 66 51 82
Fax:	53	66	55	25
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INFORMASJON OM  DE  ULIKE  TILBUD :

Kiosksalg
Det blir kiosksalg ved hovedbanen og i Simadalen.

Badebasseng
Badebassenget er åpent lørdag fra kl. 10.00 – 17.00 og søndag kl. 10.00 – 13.00. Billet-
tluken åpner kl. 09.30 begge dager.
Bassenget ligger like ved idrettshallen og hovedbanen. Bading kr 20,-.
Det kan maksimum være 20 personer i bassenget om gangen. De badende blir sluppet ned 
i garderobene til bassenget hver hele og halve time.  
Forhåndskjøp av billetter til bading, kan foretas i billettluken som ligger ved nedgangen 
til bassenget. Forhåndssalg til samme dag. Altså det er ikke forhåndssalg til søndag om 
lørdagen. 

Underholdning lørdag
For de som har kjøpt A og B kort, blir det underholdning kl. 19.15 – 22.30 i idrettshal-
len.	Show	med	Ruben	Gazki	kl.	19.15	tilpasset	barn	opp	til	10	år,	men	passer	for	alle.	
Kl. 20.30 fortsetter han showet tilpasset barn over 10 år, men de under 10 år er også 
velkommen.	Ruben	Gazki	leverer	show	med	høyt	tempo	og	imponerende	presisjon.	Ved	
å	kombinere	det	beste	fra	flere	kunstarter	innen	trylling	og	sjonglering	trollbinder	han	sitt	
publikum i en forestilling som aldri blir kjedelig. Risikofaktoren er høyere, effektene er 
sterkere og publikum blir involvert på en helt spesiell måte.

Etter Ruben er ferdig med showet blir det diskotek med Dj.

Kino
For de som har kjøpt A og B kort blir det kino lørdag.. Filmen er  ”Croods” som er histo-
rien om familien Crood som legger ut på deres livs reise da hulen som alltid har beskyttet 
dem fra farer blir ødelagt. Med reisen gjennom det spektakulære landskapet oppdager 
familien Crood en verden full av fantastiske skapninger - og deres fremtidsutsikter blir 
endret for alltid. Lagene vil få opplyst før cupen hvilke kinoforestilling de er satt opp til.
Kinoen ligger i tilknytning til Quality Resort hotel Vøringsfoss,  i sentrum av Eidfjord. 

Omvisning på Sima Kraftstasjon
I	Simadalen,	er	det	mulig	å	ha	omvisning	og	se	film	på	kraftstasjonen	for	de	som	vil	gjøre	
noe mellom kampene. Egne priser for grupper. Forhåndsbestilling for grupper på Desti-
nasjon Eidfjord tlf. 53 67 34 00.

Andre tilbud
Vi	henviser	ellers	til	de	mange	flotte	tilbudene	som	det	reklameres	for	i	programmet.	Det	
er mye en kan gjøre før, mellom og etter kampene. 
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SÆBØ	CAMPING
5784 Øvre Eidfjord

Tlf. 53 66 59 27

Ligger i rolige naturskjønne omgivelser ved 
Eidfjordvatnet, 300 meter fra RV7 og 500 meter 

fra Hardangervidda Natursenter.

13 hytter, 100 oppstillingsplasser, 60 strømuttak, 
nytt sanitæranlegg av god standard, kiosk, 

vaskemaskin, tørketrommel, kokemuligheter, godt 
utstyrt	lekeplass,	båtutleie,	fiskemuligheter.

Godt	utgangspunkt	for	turer	i	vill	og	vakker	natur.

Ferske frokostbrød
hver morgen!
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PARKERING

Det er begrenset parkering ved hovedbanen. Vi ber derfor om at det blir parkert nede ved 
elven forbi bensinstasjonen i sentrum av Eidfjord på venstre side av veien. Det er skiltet 
innkjøring til parkeringsplassen. Derfra går det gangvei over riksveien opp til idrettsanleg-
get og det tar 3 – 4 minutter å gå.

Lagene som ligger ved idrettsanlegget får kjøre inn med utstyr, men, kan ikke stå parkert 
inne på området. Det må parkeres, nede ved elven eller ved andre anviste plasser. Over-
hold parkering forbudt skiltene. De som kjører inn til skolen og barnehagen, må hente 
bevis i sekretariatet på at de har lov å kjøre inn. Hvis en ikke har bevis vil en bli stoppet av 
parkeringsvaktene og får ikke kjøre inn. Vi ber om forståelse for at vi ønsker et trygt om-
råde rundt banene både for de som kjører sine barn og andres barn. Det må ikke parkeres 
slik rundt overnattingsstedene, at uttrykningskjøretøy ikke kommer fram. 

Parkering i Simadalen skal foretas på anviste plasser. Dette er meget viktig slik at vi 
ikke får trafikkaos. Det kommer busser innover med turister som skal på omvisning i 
kraftstasjonen og de må ha plass til å kjøre inn og har egen parkeringsplass. 

Lions Eidfjord og Lions Ullensvang er parkeringsvakter.  
 
  
 

OVERNATTING

De lagene som skal ha overnatting på skole eller annet offentlig bygg, henvender seg i 
hovedsekretariatet ved ankomst og får informasjon om praktiske ting og får anvist hvor 
overnattingsstedet ligger dersom ikke annet er avtalt. De som får utlevert nøkler skal kvit-
tere for disse. 

A, B OG C-KORT - frokost - utlevering av kort og T - skjorte 

De lagene som har bestilt A, B, C, D, E eller F kort, vil få ”armbånd” der hver deltakerkort 
har egen farge,  utlevert sammen med  T - skjorte ved ankomst i sekretariatet.

De med A, D og E kort vil få frokost og lunsj, servert i idrettshallen, som ligger  ved 
hovedbanen.  De lagene der lunsj kolliderer med kamper i Simadalen kan smøre matpakke 
til frokosten. 

Frokost kl. 07.45 – 10.00. Lunsj lørdag kl. 13.00 – 15.00 og søndag kl. 12.00 – 14.00
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4

5

3B (5´er)

4B (5´er)

5B (5´er)
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HVOR LIGGER BANENE?

Banene 1, 2, 3, 1B, 2B og hovedsekretariatet

For å komme til hovedbanene og sekretariatet, og kommer fra Brimnes, tar en bakken 
opp til høyre når en kommer inn til sentrum av Eidfjord, før butikken som ligger på høyre 
side. Dersom en kommer fra Hardangervidden så tar en opp til venstre etter butikken som 
ligger på venstre side. Når en kommer opp til kirken, ser en idrettshallen på venstre side. 
Banene ligger like ved idrettshallen. Hovedsekretariatet ligger i idrettshallen, inngang 
oppe ved gressbanen.

Bane 4, 5, 3B, 4B og 5B Simadalen 

Når en kommer inn til sentrum av Eidfjord fra Brimnes, kjør inn til venstre før svingen 
ved butikken på høyre hånd. Dersom en kommer fra Hardangervidden, eller Øvre Eidf-
jord, tar en til høyre etter svingen ved butikken på venstre hånd. Så tar en med en gang 
til høyre, kjører forbi kommunehuset, over broen og kjører rett innover til en kommer til 
kraftverket. Banene ligger like ved kraftverket.
Det er ca. 7 km å kjøre fra sentrum.

Alle banene vil bli merket på fotballmålene.

Simadal: 4, 5, 3B, 4B og 5B

Eidfjord: 1, 2, 3, 1B og 2B
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Vik Pensjonat og Hytter

Velkommen til pensjonat og café i Eidfjord sentrum.
Sentralt i bygda, nær elva Eio, ligg det tradisjonsrike 

Vik pensjonat. Her er hytter og rom m/dusj-wc.
God	mat	i	koselige	omgivelser.

Sommeropen frå 1 mai – 30.september

Tlf: 53 66 51 62  mob tlf. 41208302
E-mail:  post@vikpensjonat.com

www.vikpensjonat.com
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Tidligere vinnere av vandrepokalen:

1. ÅRS SMÅJENTER klasse T
2013 Første år i denne klassen

2. ÅRS SMÅJENTER klasse U

2001 Kalandseid 2 vant pokalen til odel og eie
2002 Åsane 1
2003 Kalandseid 1
2004 Eidfjord
2005 Kalandseid
2006 Stanghelle 1 
2007 Ulvik
2008 Ulvik
2009 Solnut
2010 BergenNord/Hovding
2011 Dale
2012  Fotlandsvåg IL blå

1. ÅRS SMÅGUTTER klasse G
1999 Hovding 2
2000 Skansemyren
2001 Bulken
2002 Dale
2003 Hovding
2004 Kringlebotn Haukene
2005 Kalandseid
2006 Rosendal
2007 Lyngbø
2008 Lyngbø grønn
2009 Kringlebotn Rev 
2010 Hovding vant pokalen til odel og eie
2011 Kringlebotn Rev 
2012 Rosendal

2. ÅRS SMÅGUTTER klasse H

1991 Rosendal
1992 Eidfjord
1993 Harding
1994 Djerv
1995 Bulken
1996 Lyngbø
1997 Harding
1998 Harding vant pokalen til odel og eie
1999 Kalandseid
2000 Djerv
2001 Kalandseid
2002 Kalandseid vant pokalen til odel og eie
2003 Kalandseid
2004 Torpo
2005 Vaksdal
2006 Harding
2007	Gneist	Ytrebygda
2008 Hausvik
2009 Fana Kringlebotn Big Brothers 
2010 Osterøy
2011 Kringlebotn
2012 Kringlebotn

Det leveres ut et minne  med inskripsjon  til de klubbene som har deltatt i Eidfjord 
Småbanecup 10 ganger og 25 ganger.
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Telefon: 53 66 44 00 
 

Epost: post@hardanger1.no

Web: www.hardanger1.no

Kontor i Eidfjord, Kinsarvik og Granvin. Org.nr 986 173 943

Aktiviteter & Events
For private, familier og bedrifter
Spesial tilbud i forbindelse med 
Eidfjord Cup’en: www.flatearth.no 
klikk på Events & Kick Off

Størst kapasitet i Hardanger
Flest aktiviteter under ett tak

Begynner – ekspert
Budsjett – VIP

Daglige kurs i sesongen
Topp utstyr og instruksjon

__________________

FlatEarth 
Aktivitetsselskap

Tel: 47 60 68 47
e-mail: info@flatearth.no
www.flatearth.no
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Alt innan trelast og byggevarer.
Me lagerfører det meste innan byggevarer til konkurransedyktige priser.

Me har også stort utval av maling frå Jotun.
Din lokale byggelevrandør i Eidfjord.

Eidfjord Byggevarer AS
Kontaktperson: Halldor Lægreid

Tlf. 53 66 58 00/41 15 19 731 Fax 53 66 58 01
post@eidfjord-byggevarer.no 

Staden for god mat og alle spel!

Tlf: 53 66 55 83    Mob: 911 02 776
E-post: mix.eidfjord@ngbutikk.net
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Nyinstallering og service på elektriske anlegg i bustadar, hytter og 
næringsbygg. Sal og montering av solcelleanlegg og vindgeneratorar.

 For oppdrag ring: 

 Tlf: 53 66 54 55 eller Mob: 48 12 16 03
 Fax: 53 66 57 11
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Berg Sport AS

Leverandør av premier til
Eidfjord Småbanecup i 26 år.

Premier
Vimpler - Pin

Be om katalog

Hurtig levering
Rimelige priser

Tlf: 22 23 70 43
Fax:	22	18	08	16

www.bergsport.no
post@bergsport.no

Sandefjordgata 5
Postboks 29 Tåsen

0801 Oslo
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- din lokale breiband- og dataleverandør

Okapi AS
støttar Eidfjord Småbanecup
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Engasjert lokal medspelar for 

Eidfjord Småbanecup
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Sande Hus og Hytter AS, som etter 50 år i hyttemarkedet,
er blant Norges ledende hytteprodusenter og er kjent for

høy kvalitet tuftet på solide byggetradisjoner.
Det benyttes materialer av høy kvalitet i hyttene.

Sandehytter	Vest	AS	bygger	ut	Blesterflået	i	Sysendalen,	
selskapet er hjemmehørende i Eidfjord kommune. 

I tillegg til tomtesalg leveres det byggesett 
og salg av nøkkelferdige hytter

i Sysendalen. 

Bruk av lokale handverkere samt tett
oppfølging gjennom hele prosessen fører til at byggeprosjektene

blir vellykka.

For visning ta kontakt på tlf. 911 86 573 • 416 03 415
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ÅPNINGSTIDER
April–oktober: 

10.00–18.00
15. juni–20. august: 

09.00–20.00

Eit spEnnandE  
opplEvingssEntEr  
for norsk natur,  

klima og miljø 

Hardangervidda Natursenter Eidfjord 
5784 Øvre Eidfjord

T: 53 67 40 00 
www.hardangerviddanatursenter.no
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Sutalaust & Kjekt!

Hotellet du alltid vender tilbake til

www.e�.no


