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VELKOMMEN
Så er det nu! Vi har glædet os helt vildt meget til nog-
le fantastiske dage med dig.

Vi har arbejdet i døgndrift for igen at skabe et stævne 
ud over det sædvanlige. I vores håndboldgryde har vi 
rørt høj energi sammen med sjove events, spænden-
de håndbold, gode oplevelser og den vigtigste ingre-
diens – sammenhold.

Når du ikke spiller håndbold, kan du tæske din træ-
ner i bordtennis. Du kan også fyre den af til Aqua-
disco, udfordre dine venner i speed shooting, tumle 
rundt i hoppeborgen eller deltage i vores FIFA-dyst. 
Det eneste, du ikke kan, er at kede dig i ventetiden 
mellem kampene.

Når du er blevet sulten af at have det sjovt, har vi sør-
get for, at du altid kan finde noget sundt og nærende 
at spise, så du er klar til at give den gas igen resten af 
dagen.

Skulle det uheldige ske, at du kommer til skade, tager 
vi også hånd om det. Vi har en Skadekrog, som ligger 
i FrederiksborgCentret. Her står både læger, syge-
plejersker og fysioterapeuter klar til at give dig den 
behandling, du måtte have brug for, så du kan kom-
me hurtigt på benene igen.

I Hillerød Håndboldklub værner vi om, at fællesskab 
er vores styrke. Hver dag arbejder vi tæt sammen for 
at skabe teamspirit, der gør en forskel på alle niveau-
er.

Derfor glæder alle i Hillerød Håndboldklub sig til at 
stå klar til at tage imod jer og give jer et uforglemme-
ligt håndboldstævne.

VELKOMMEN TIL HILLERØD PÅSKECUP 2017



TURNERINGSFORM

RÆKKE SPILLETID
U10 piger og drenge 2 x 15 minutter
U12 piger og drenge 2 x 15 minutter
U14 piger og drenge 2 x 20 minutter
U16 piger og drenge 2 x 20 minutter
U18 piger og drenge 2 x 25 minutter

UAFGJORT! HVAD GØR VI NU?
Hvis en kvalifikationskamp, kvartfinale, 
semifinale eller finale ender uafgjort, spiller I 
omkamp på 1 x 5 minutter.

Er der stadig ikke fundet en vinder, bliver 
det afgjort på straffekast.

Først 5 kast til hvert hold, og hvis der ikke 
er fundet en vinder herefter, får hvert hold 
skiftevis et straffekast, indtil kampen er 
afgjort.

HVEM DØMMER?
Alle kampe bliver dømt af HRØ-dommere.

HVAD MED POINTLIGHED?
Hvis der er pointlighed i puljen, gælder disse 
regler i følgende rækkefølge:

1) Point i indbyrdes kampe
2) Måldifference i alle kampe
3) Scorede mål i samtlige kampe
4) Lodtrækning.

Holdet, der står først i turneringsplanen, 
stiller op under uret og giver bolden op.



TURNERINGSREGLER
Der spilles efter DHF’s turneringsreglement med undtagelse af 
nedenstående tilføjelser/ændringer:

RØDT KORT
Ved direkte rødt kort gives minimum 1 kamps karantæne.

PROTESTER
I forbindelse med en protest opkræves et gebyr på DKK 1000,00, 
som tilbagebetales, såfremt protesten godkendes. Protestudval-
get vil bestå af en dommer samt en fra stævnekontoret.

UDEBLIVELSE/UDTRÆKNING AF HOLD
Hvis et hold ikke er spilleklar senest 5 minutter efter fastlagt 
kamptidspunkt, erklæres holdet for taber, og modstanderen vin-
der kampen 3-0.

BRUG AF KLÆBEMIDLER
U14, U16 og U18 må benytte godkendt harpiks. 

SÆRREGLER FOR U10 PIGER OG DRENGE
Der spilles med nedsænket overligger. 
Der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gan-
gen. Det er tilladt at benytte op til 14 spillere pr. kamp.

PRÆMIER
I alle A, B og C-finaler er der præmier til begge hold.



INDKVARTERING
Der er indkvartering på følgende steder:

FrederiksborgCentret|Milnersvej 39, Hillerød
Grønnevang Kulsvierskolen|Jespervej 150, Hillerød
Hillerødholmskolen|Hillerødholmsalle 2, Hillerød
Brødeskov skole|Kollerødvej 1, 3400 Hillerød
KNord Handelsskole|Trollesmindealle 24, Hillerød

Alle hold bedes mødes på deres indkvarteringssted 
torsdag efter kl. 17.00.

SPISNING

SPILLESTEDER
Kampene foregår i Hillerød, og der kører bus mellem 
hallerne (bustider vedlagt separat).

FrederiksborgsCentret|Milnersvej 39, Hillerød
Grønnevang Skanseskolen| Østervang 124, Hillerød
Grønnevang Kulsvierskolen|Jespervej 150, Hillerød
Ålholm hallen|Teglværksvej 19, Hillerød
Trollesminde hallen|Trollesminde alle 24, Hillerød
Brødeskov hallen|Kollerødvej 1, Hillerød
Sophienborg hallen|Sophienborg Alle 9, Hillerød
Skævingehallen|Ny Harløsevej 15 A, Skævinge
Ll. Lyngby hallen|Hovedvej 16, Meløse
Helsinge hallen|Idrætsvej 21, Helsinge

FROKOST
For spillere i FrederiksborgsCentret, 
bliver der serveret buffet i festsalen. 
For spillere i de øvrige haller, bliver der 
leveret frokostbakker til spillestederne 
klokken 11.30.
Fredag-søndag 11.30-15.00

AFTENSMAD
Aftensmaden finder sted i Frederiks-
borgCentret i festsalen. 

Fredag-lørdag: 17.30-20.30

MORGENMAD
Der er morgenmad i FrederiksborgCen-
tret, Kulsvier skolen, Brødeskov skolen, 
Hillerødholmskolen på følgende tids-
punkter:

Fredag-søndag: 06.15-09.00

VIGTIGE TELEFONNUMRE
Stævnekontoret: 4820 9170
Turneringsansvarlig, Jon Johansson: 2825 0899
Indkvartering, Gert Westh Pedersen: 2347 2885
Døgntelefon: 4820 9170

KAMPPROGRAM
Find vores app ved at søge på 'Hille-
rød Påskecup' i App Store

WEB
Få information om resultater her:  
http://hillerodpaskecup.cups.nu

SOCIALE MEDIER
Facebook
Følg med i turneringen her:
https://www.facebook.com/Hillerodpaaskecup/

Instagram
Kig med her @hillerod_haandboldklub
og husk at tagge dine billeder med 
#PaaskeCup2017



MEN HILLERØD PÅSKECUP ER OGSÅ ...

... OG EN MASSE SJOV OG BALLADE MED 
JERES HOLDKAMMERATER OG VENNER FRA 

ANDRE KLUBBER!

AQUADISCO
OVERRASKELSE!!

TRYLLEKUNSTNER

FIFA-TURNERING

SUNNY CAGARA TEGNEKONKURRENCE

ANTIBULLI

U10 & U12-SPILLERE
U12-SPILLERE: Fredag kl. 19.30-21.00
U10-SPILLERE: Lørdag kl. 19.30-21.00 

Mød op i svømmehallen, og få en aften med 
fed musik, discolys og flydende dansegulv. 
Det er gratis for alle håndboldspillere!

Hillerød Svømmehal

ALLE DELTAGERE
Lørdag kl. 18.00

Mød op og se Hillerød Håndbold 
Klub byde på en overraskelse!  

FrederiksborgCentret, Hal 1

ALLE DELTAGERE 
Torsdag-søndag 

Mød op og vær med til en stor Kay 
Boyesen-tegnekonkurrence og 
vind fine præmier. Der er præmi-
er til de tre bedste. 

FrederiksborgCentret 

ALLE DELTAGERE
Fredag kl. 20.00

Bliv påskecup mester i FIFA og 
vind fine præmier! 
Tilmeld dig og din makker på pla-
katen ved Stævnekontoret.

FrederiksborgCentret,
Loungen på 1. sal

ALLE DELTAGERE
Lørdag kl. 20.00

En af Danmarks bedste 
tryllekunstnere kommer forbi
påskecup. Kom og oplev tricktyveri, 
tankelæsning og tryllekunst i verdens-
klasse!

ALLE DELTAGERE
Lørdag kl. 9.00-18.00

Mikkel Hansens forening ”MH24 
Mod Mobning” og ”Maryfonden” 
stiftet af Kronprinsesse Mary, har 
skabt et samarbejde, som har til 
formål at bekæmpe mobning
blandt børn og unge. Antibulli vil 
være tilstede ved Påskecup.
Kom og få viden om hvordan 
mobning kan bekæmpes, og 
deltag i nogle spændende øvelser 
sammen med din træner og
holdkammerater.  

FrederiksborgCentret, Foyeren

AKTIVITETSCENTER

ALLE DELTAGERE
Fredag-lørdag kl. 10.00-21.00
Søndag kl. 10.00-14.00

Kom og hyg jer i vores aktivitets-
center! Fx kan du få målt dit skud 
i speedshooting, spille bordtennis 
mod kammeraterne, eller give 
den gas i hoppeborgen og meget 
mere!

FrederiksborgCentret



TAK TIL VORES SPONSORER




