
Kolbotn Cup 2016

Velkommen til Norges eldste brytestevne!
 

Kolbotn Cup har vært en tradisjon i mer enn 40 år, og er en stor 
mønstring for unge brytere i Norge. Bred internasjonal deltakelse 

hever nivået, og gjør en turneringsseier i Kolbotn Cup til en 
velrenommert prestasjon. 

  



Kolbotn Cup 2016

Kolbotn brytegruppe
har den store gleden av å invitere til Norges største bryteturnering for aldersspesifikke klasser i 
november 2016. Turneringen er i gresk-romersk stil for menn, og i fristil for kvinner, i henhold til 
NBFs /NIFs (norske) regler for barnesport. Klassene er P/G 12, P/G 15, U/UK18 og J/JK23.  

Den norske landslagstrener for kvinner, Lotta Andersson, kommer til Kolbotn Cup, og oppfordrer alle 
kvinnelige U18 og J23-brytere til å gjøre det samme. 

Påmeldingsfrist 10. november 2016. 
Deltakeravgift er kr 200, - per registrert deltaker, lagavgift på kr. 500,- kommer i tillegg for norske lag. 
Dommeravgift kr 1.000, - pr. norske lag. Vi oppfordrer alle lagene til å ta med en dommer. Dette i 
henhold til NBFs nasjonale tilleggsregler. 

Det praktiseres ikke reisevekt i noen klasser. 

Registreringer fra norske lagene gjøres via “Sportsadmin”.  
Kolbotn har også i år påmelding uten forhåndsbetaling. Dette betyr at påmeldingen er åpen frem til 
påmeldingsfristen. Med tanke på best mulig deltakelse fra flest mulig klubber oppmuntrer vi derfor 
klubbene til snarest å melde på alle utøvere man ønsker at skal delta, slik at påmeldingslistene blir 
reelle.  
Utenlandske klubber sender påmelding til kolbotncup@bryting.org  
Alle påmeldinger blir fortløpende registrert på bryting.no/terminliste, 
https://wp.nif.no/PageTerminDetail.aspx?LinkId=297792  

Stevneprogram kommer til høsten og vil bli lagt ut på brytegruppas hjemmeside  www.bryting.org 

Vektklasser for Kolbotn Cup 2016 (NBFs vektklasser)
Jenter / Kvinner Gutter / Menn 

(2004-
2005) 

(2001-
2003) 

(1999-
2000) 

(1993-
1998) 

(2004-
2005) 

(2001-
2003) 

(1999-
2000) 

(1993-
1998) 

P12 P15 UK18 JK23 G12 G15 U18 J23 
27 kg 30 kg 38 kg 44 kg 27 kg 32 kg 42 kg 50 kg 
30 kg 32 kg 40 kg 48 kg 30 kg 35 kg 46 kg 55 kg 
33 kg 34 kg 43 kg 51 kg 33 kg 38 kg 50 kg 60 kg 
37 kg 37 kg 46 kg 55 kg 37 kg 42 kg 54 kg 66 kg 
41 kg 40 kg 49 kg 59 kg 41 kg 47 kg 58 kg 74 kg 
45 kg 44 kg 52 k 63 kg 45 kg 53 kg 63 kg 84 kg 
50 kg 48 kg 56 kg 67 kg 50 kg 59 kg 69 kg 96 kg 
55 kg 52 kg 60 kg 72 kg 55 kg 66 kg 76 kg 120 kg 
60 kg 57 kg 65 kg  60 kg 73 kg 85 kg  
66 kg 62 kg 70 kg  66 kg 85 kg 100 kg  

 67 kg       
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Informasjon til utøvere og besøkende

Innveiing for alle utøvere og lørdag 19. Novemberfredag 18.
 Innveiing fredag kl 20:00-20:30 og mellom kl. 10:00 -12:15 på lørdag i konkurranseområdet, 

Sofiemyrhallen. 
 Det selges mat og drikke i hallen  
 Badstue er tilgjengelig i Sofiemyrhallen lørdag i forbindelse med svømmehallens garderober. 

Det er ikke lov å ha på klær i badstuen. Det vil gå vakter i garderobene for å se til at dette 
overholdes. Eget håndkle må medbringes 

Overnatting 
Vi har en avtale med vårt lokale stevnehotell, Quality Park Hotel Mastemyr og kan tilby overnatting 
inkludert frokost og kveldsbuffet til følgende priser:  
Enkeltrom: NOK 905,- pr. pers/natt 
Dobbeltrom: NOK 655,- pr. pers/natt  
Rom for 3 pers.: NOK 600,- pr. pers/natt  
Rom for 4 pers.: NOK 600,- pr. pers/natt  

Kveldsbuffet er åpent mellom 20:30 p.m. til 23.00 p.m. For å oppnå disse prisene må bestilling gjøres 
direkte på nett: booking.q.mastemyr@choice.no / Reservasjonskode: BRYTECUP. 

Andre hoteller i nærområdet er Thon Hotell Ski. Priser for overnatting der vil være: 
Dobbeltrom kr 1175,- 
3-Mannsrom kr 1565,- 
4-Mannsrom kr 1955,- 
 
Vi kan også tilby overnatting i Sofiemyrhallen på hardt underlag. Dette koster kr 150,- per person per 
natt inkludert frokost.  Bestilling av overnatting til kolbotncup@bryting.org snarest mulig. 

Reiseinformasjon
Nærmeste flyplass er Oslo Lufthavn Gardermoen, se www.osl.no.   
Reise fra Gardermoen: Sjekk www.ruter.no, billetter kan kjøpes i Ruters app 

Lokaltog eller flytog til Oslo S, lokaltog til Kolbotn, linje L2, eller buss 83 og 81, holdeplass 
Idrettsparken, eller Ødegården. 

Moss Lufthavn Rygge er antagelig ikke i drift, sjekk www.ryg.no 
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Lokale bidrag og sponsorer
Kolbotn Brytegruppe takker for all hjelp, fantastiske bidrag og support fra lokale bedrifter i 
forbindelse med Kolbotn Cup.  

Impuls helse 
Kulinaris 
Quality hotel Mastemyr 
HGB 
G-sport  
Larmerud rørservice  

For mer informasjon 
Ta kontakt med Tove Ladstein, leder av Kolbotn Cup-komiteen, Tlf. +47 97 95 64 54, e-post: 
toveladstein@gmail.com. Du finner også informasjon på våre nettsider www.bryting.org 
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