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ARRANGÖRAnmälan
sker på www.irstablixten.se | Innan den 7 februari 2014

Irsta Blixtens framgångsfaktorer
• Diamantmedlem av ASICS CUPTOUR
• Frukost serveras vid förläggningen
• 19 handbollsplaner  centrerade på och runt 

Rocklunda området och Klöverhallarna
• Stort häftigt disco med gästartist

• Fria transporter på Irsta Blixtens busslinjer
• Fritt bad på Lögarängen och badhuset
• Stor sportbutik med handbollsprodukter från 

Kempa och Intersport

Sveriges mest centrerade inomhusturnering



Irsta Blixten 2014
47 är ingen högsiffra i de flesta fall när man räknar ålder och annat.
Däremot är siffran 47 en högsiffra när man räknar antal år en turnering har funnits. VästeråsIrsta HF gläds mycket över att 
vår turnering fortsättningsvis utvecklas år från år.
Fjolåretsupplaga genererade ett nytt rekord med hela 397 anmälda lag, vårt mål var, innan anmälningstiden gick ut, att 
kunna nå 400 lag, vi nådde nästa fram. Vi slog dessutom ett nytt rekord vad det gäller besökare på vår populära discokväll 
med hela 3500 danssugna ungdomar genom entrén.
Nu spänner vi bågen ytterligare och kompletterar med en anläggning som heter Klöverhallarna, denna fina anläggning inhyser 
3 fina planer som ger oss arrangörer möjlighet att nå nästa mål på 450 lag. Vi hoppas också att den fina utvecklingen turne-
ringen haft med fler lag från våra nordiska länder ska fortsätta.

Välkomna till Västerås 4-6/4 2014

Peter Bamberg
VästeråsIrsta HF
Irsta Blixten

Klöverhallen
3 planer

St:Illianshallen
1 plan

Wennströmska
1 plan



Anmälningsfakta

Anmälan
Sker på www.Irstablixten.se
Anmälningskostnad: 950:-per lag. OBS! Samma avgift oavsett deltagarkort
Summan inkludera sanktionsavgiften till SHF
Sista anmälningsdag: 7/2 2014
Lag är registrerade som deltagande lag först när anmälningsavgiften är inbetald
Sista inbetalningsdag för anmälningsavgiften:   7/2 2013
Inbetalning sker på bankgiro 5866-1315
IBAN kontonummer/IBAN account nummer: SE51 60000000000271228598
Swift/BIC kod: Handsess

Viktigt.  Anmälan är bindande och avgiften återbetalas inte vid urdragning. 
Arrangören förbehåller sig rätten att begränsa antalet anmälda lag.

Deltagarkort A
(bokas via www.irstablixten.se)

Kostnad: 850:-/deltagare
Deltagarkort berättigar till följande
• Logi hårdförläggning (skolsal) 2 nätter
• 6 måltider
• Fria transporter via Blixtens Cup bussar
• Fri entré Disco
• Fritt bad på Lögarängen och badhuset (gäller lördagen)

Viktigt: Deltagarkort som avbokas efter den 7/3 2014 tar arrangören ut en 
administrationsavgift på 500:- per avbokat deltagarkort

DeltagarkortAlla lag måste boka valfritt deltagarkort
(A, B, C, D, eller E) för samtliga deltagare 

runt laget, spelare och ledare.Bokningen sker på www.irstablixten.se 
före den 7 / 3 2014Deltagarkorten skall vara betalda senast 

den 7 / 3 på bankgiro 5866-1315

A



Deltagarkort B
(bokas via www.irstablixten.se)

Kostnad: 2000:-/deltagare ( enkelrumstillägg 900:-) 
Deltagarkort berättigar till följande
• Logi  i 2 – 4 bäddsrum (hotell) 2 nätter
• 6 måltider
• Fria transporter via Blixtens cup bussar
• Fri entré Disco
• Fritt bad på Lögarängen och badhuset (gäller lördagen)

Viktigt: Deltagarkort som avbokas efter den 7/3 2014 tar arrangören ut en 
administrationsavgift på 500:- per avbokat deltagarkort

Deltagarkort C
(bokas via www.irstablixten.se)

Kostnad: 450:-/deltagare 
Deltagarkort berättigar till följande
• 4 måltider (middag fre, lunch & middag lörd, lunch sön)
• Fria transporter via Blixtens cup bussar
• Fri entré Disco
• Fritt bad på Lögarängen och badhuset (gäller lördagen)

Viktigt: Deltagarkort som avbokas efter den 7/3 2014 tar arrangören ut en 
administrationsavgift på 250:- per avbokat deltagarkort

DeltagarkortAlla lag måste boka valfritt deltagarkort
(A, B, C, D, eller E) för samtliga deltagare 

runt laget, spelare och ledare.Bokningen sker på www.irstablixten.se 
före den 7 / 3 2014Deltagarkorten skall vara betalda senast 

den 7 / 3 på bankgiro 5866-1315

B
DeltagarkortAlla lag måste boka valfritt deltagarkort

(A, B, C, D, eller E) för samtliga deltagare 
runt laget, spelare och ledare.Bokningen sker på www.irstablixten.se 

före den 7 / 3 2014Deltagarkorten skall vara betalda senast 
den 7 / 3 på bankgiro 5866-1315

C



Deltagarkort D
(bokas via www.irstablixten.se)

Kostnad: 150:-/deltagare 
Deltagarkort berättigar till följande
• Fria transporter via Blixtens cup bussar
• Fri entré Disco
• Fritt bad på Lögarängen och badhuset (gäller lördagen)

Viktigt: Deltagarkort som avbokas efter den 7/3 2014 tar arrangören ut en 
administrationsavgift på 75:- per avbokat deltagarkort

Deltagarkort E
(bokas via www.irstablixten.se)

Kostnad: 100:-/deltagare 
Deltagarkort berättigar till följande
• Fria transporter via Blixtens cup bussar
• Fritt bad på Lögarängen och badhuset (gäller lördagen)

Viktigt: Deltagarkort som avbokas efter den 7/3 2014 tar arrangören ut en 
administrationsavgift på 50:- per avbokat deltagarkort

DeltagarkortAlla lag måste boka valfritt deltagarkort
(A, B, C, D, eller E) för samtliga deltagare 

runt laget, spelare och ledare.Bokningen sker på www.irstablixten.se 
före den 7 / 3 2014Deltagarkorten skall vara betalda senast 

den 7 / 3 på bankgiro 5866-1315

D
DeltagarkortAlla lag måste boka valfritt deltagarkort

(A, B, C, D, eller E) för samtliga deltagare 
runt laget, spelare och ledare.Bokningen sker på www.irstablixten.se 

före den 7 / 3 2014Deltagarkorten skall vara betalda senast 
den 7 / 3 på bankgiro 5866-1315

E



Klassindelning:
Pojkar & Flickor 97-98
Pojkar & Flickor 99
Pojkar & Flickor 00
Pojkar & Flickor 01
Pojkar & Flickor 02
Pojkar & Flickor 03 (sänkt ribba)
Pojkar & Flickor 04 (minihandboll)

Tävlingsform
• Gruppindelning om 3 – 5 lag per grupp. 
• De 2 första lagen går till A slutspel övriga spelar B slutspel.
• Alla lag garanteras 4 matcher.
• Laguppställning skall skrivas in i Irsta Blixtens bokningssystem i god tid före matchstart, www.irstablixten.se
• Punktmarkering är förbjuden utom i klassen P/F 97/98.
• I samtliga klasser gäller fritt antalet spelare

• Timeout är inte tillåten i någon form under hela turneringen.
•  Tidstopp för endast ske vid allvarlig kroppsskada. Domarna avgör ensamma om detta föreligger.
•  Spelare äger endast rätt att representera föreningen i ett lag i respektive klass och maximalt två klasser i turneringen.
•  Hemmalaget står för matchboll och alltid första avkast.
•  Bortalag byter vid lika tröjfärg.
•  I klassen P/F 04 tillhandahåller arrangören den av SHF rekommenderade boll typ och storlek.
•  Lag som inte ställer upp vid utsatt tid förlorar på WO med 0-10.
•  Vid oavg jorda slutspel och finalmatcher i samtliga klasser avgörs dessa med sudden death dock maximalt 5 minuter. 

Förlängingen startar med domarkast.
•  Vid fortsatt oavg jort resultat efter 5 minuters förlängning sker 7 meters kast enligt SHF regler
•  Klisterförbud gäller i samtliga klasser.
•  Klass P/F 97/98 vax är tillåten.
•  Alla lag skall vara ombytta och klara senast 5 minuter för matchstart.
•  Protester skall lämnas in skriftligen senast 10 minuter efter avslutat match 1000 kr skall medfölja protesten vilket 

återbetalas vid godkänd protest.
•  Övriga regler i enligt med Svenska Handbollsförbundet tävlingsbestämmelser.

Matchtider
Klass Gruppspel A & B slutspel A finaler B finaler
P/F 97 - 01 1x25 min 1x25 min 2x15 min 1x25 min
P/F 02 – 04 1x20 min 1x20 min 2x10 min 1x20 min



Dispenser
Skall alltid sökas via www.irstablixten.se och skall vara inlämnade senast den 7/3 2014
Dispenser som inte söks via www.irstablixten.se och som inlämnats efter den 7/3 kommer inte att behandlas.
Åldersdispanser godkännda av respektive distriktsförbund gäller ej utan ny ansökan måste alltid sökas.

Transporter
Med Irsta Blixten cupbussar ingår i samtliga deltagarkort
Förfrågningar och information om transport från och till Västerås Centralstation sker via blixtenbuss@telia2.se

Måltider
Frukost serveras på förläggningsskolan förutsett att skolan har en egen matsal. 
Övriga måltider serveras i ABB Arena Nord eller i Klöverhallen.

Priser
Segrande lag i respektive A och B slutspel erhåller lag pris
Individuella priser delas ut till finallagen i A och B slutspel, max 15 per lag 

För mer information gällande runt Irsta Blixten 
Ekonomi:  021 18 63 20 anknytning 2
Övriga frågor  021-18 63 20 anknytning 4

E post: peter.bamberg@vasterasirsta.se
Hemsida: www.irstablixten.se
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För dig som är 
född 1997-03

Bokning tel: 0253-412 00 eller
konferens@idrefjall.se. 

Läs mer på idrefjall.se och gilla oss 
på Facebook: Idre Fjälls handbollsskola

1 995 kr 
samma pris
som 2013!

15-19 juni, 2014

Boka vår 
populära 

handbollskola 
redan nu!
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PRIMAtryck AB, Hallstahammar


