VELKOMMEN TIL
ØRLAND SPAREBANK HÅNDBALLCUP
FREDAG 29.— SØNDAG 01. OKTOBER 2017
Ørland Ballklubb inviterer herved spillere i aldersgruppene:
Jenter og Gutter 10 år, født 2007 & 2008
Jenter og Gutter 12, født 2005 & 2006
Jenter og Gutter 14, født 2003 & 2004
til
Ørland Sparebank Håndballcup 2017

NÅR OG HVOR

SPILLETIDER

Cupen avholdes på Ørlandet fra fredag 29.

Jenter og gutter 10, 1 x 15 min

september til søndag 01. oktober 2017.
Kampene vil spilles i Ørlandshallen og Bjugnhallen. Turneringen starter fredag kl. 17 og
avsluttes søndag senest kl. 18. Aktivitetsserien for jenter og gutter 10 år spilles lørdag og
søndag. For aldersgruppene 12 og 14 år må
alle lag påregne kamper fredag.
Cupen har ett tak på 44 lag, og man legger
opp til at det skal være tilfredsstillende antall
lag i hver aldersgruppe.

Jenter og gutter 12, 2 x 10 min, 1 min pause
Jenter og gutter 14, 2 x 10 minn, 1 min pause
A-finaler, 2 x 20 min, 5 min pause
I klassen J/G 10 år spilles aktivitetsserie uten
sluttspill, med minimum 4 kamper. I klassen
J/G 12 og 14 år spilles innledende serie, med
A- og B-sluttspill. Minimum 3 innledende
kamper pr lag.

PREMIERING

REGLER

I klassene J/G 10 år får alle spillere medalje og

Alle kampene spilles etter reglene til NHF.

diplom.
I klassene J/G 12 og 14 år er det pokal til
vinner og taper av A-sluttspill, samt pokal til
vinner av B-sluttspill.

PÅMELDING

OVERNATTING
Alle lag tilbys overnatting på skoler i nær
tilknytting til Ørlandshallen. Det må minimum
være en lagleder pr. lag som overnatter med
lagene.

Påmelding skjer vi vår hjemmeside orlandballklubb.com. Påmeldingen åpner mandag 1. august og er
åpen til onsdag 31. august kl. 23:59. Hvis cupen er fulltegnet før påmeldingsperioden utgår vil
arrangøren stenge påmeldingen.
Påmeldingsavgift er kr. 1 500,- i alle aldersgrupper, og betales til konto 4290 48 73653 innen 7 dager
etter påmelding.
Klubber/lag som trekker påmeldingen etter 31. august gis ingen refusjon.

OPPLEVELSER OG CUPKORT
Klubbene kan løse deltakerkort (A, B eller C) for alle sine spillere. Alle som overnatter MÅ løse deltakerkort (A eller B).
A-kort kr. 700,- pr person:
Overnatting fra fredag, kveldsmat fredag, frokost lørdag og søndag, lunsjpakke lørdag og søndag
(smøres selv), pizza lørdag, fritidstilbud.
B-kort kr. 500,- pr person:
Overnatting fra lørdag, pizza lørdag, frokost søndag, lunsjpakke søndag (smøres selv), fritidstilbud,
C-kort kr. 150,- pr person:
Pizza lørdag, fritidstilbud.
Adgangskortene bestilles ved påmelding og betales senest 10. september til konto 4290 48 73653
(merk betaling med lag og aldersgruppe). Det følger med ett adgangskort til hvert lag til vedkommende som skal overnatte med laget.

