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

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

Når du ikke spiller håndbold, kan du tæske din træner i 
bordtennis. Du kan også fyre den af til Aquadisco, udfor-
dre dine venner i speed shooting, tumle rundt i hoppe-
borgen eller tage en tennisdyst. 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 sørget 
for, at du altid kan finde noget sundt og nærende at spi-
se, 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 Fre-
deriksborg Centret. Her står både læger, sygeplejesker 
og fysioterapeuter klar til at give dig den behandling, du 
måtte have brug for, så du kan komme hurtigt på bene-
ne igen.

I vores 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 niveauer.

Derfor glæder alle i Hillerød Håndboldklub sig til at stå 
klar til at tage imod dig og give dig et uforglemmeligt 
håndboldstævne.

VARMT VELKOMMEN TIL DELOITTE PÅSKECUP 2016



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 drenge (B)
U18 piger (A) 2 x 20 minutter

U16 drenge (A)
U16 piger (A+B) 2 x 25 minutter

UAFGJORT! HVAD GØR VI NU?
Hvis en kvalifikationskamp, kvartfinale, semifi-
nale eller finale ender uafgjort, spiller I om-
kamp 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 skifte-
vis 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 de her 
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 ne-
denstående tilføjelser/ændringer:

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

PROTESTER
I forbindelse med en protest opkræves et gebyr på DKK 500,00, som 
tilbagebetales, såfremt protestet godkendes. Protestudvalget vil 
bestå af en dommer samt en fra stævnekontoret.

UDEBLIVELSE/UDTRÆKNING AF HOLD
Hvis et hold ikke er spilleklar senest 5 minutter efter fastlagt kamp-
tidspunkt, erklæres holdet for taber, og modstanderen vinder kam-
pen 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 gangen. 
Det er tilladt at benytte op til 14 spillere pr. kamp.

PRÆMIER
I alle A og B-finaler er der præmier til begge hold samt til vinderen i 
de rækker, hvor der er bronzekampe.



INDKVARTERING
Der er indkvartering på følgende steder:

Frederiksborg Centret, Milnersvej 39, Hillerød

Grønnevang Kulsvierskolen, Jespervej 150, Hillerød

Ålholm Skolen, Teglværksvej 19, Hillerød

Hillerødholmsskolen, Hillerødholms alle 2, Hillerød 

SPISNING
Der er morgenmad i Frederiksborg 
Centeret, Grønnevang Kulsvierskolen, 
Ålholm Skolen og Hillerødholmskolen 
på følgende tidspunkter:

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

Johanneskole hallen, Ansgarvej 10, Hillerød

Skævingehallen, Ny Harløsevej 15 A, Skævinge

Ll.Lyngby hallen, Hovedvej 16, Meløse

Helsinge hallen, Idrætsvej 21, Helsinge

FROKOST
Fredag: 11:30 - 15:00
Lørdag: 11:30 - 15:00
Søndag: 11:30 - 15:00

AFTENSMAD
Fredag: 17:30 - 20:30
Lørdag: 17:30 - 20:30

MORGENMAD
Fredag: 06:15 - 09:00
Lørdag: 06:15 - 09:00
Søndag: 06:15 - 09:00

VIGTIGE TELEFONNUMRE
Stævnekontoret, Charlotte Glerup: 20 81 68 78

Turneringsansvarlig, Jonas Sørensen: 23 44 39 61

Indkvartering, Gert Hansen: 23 47 28 85

Døgntelefon: 28 98 96 36

KAMPPROGRAM
Find vores app ved at søge på 
'Deloitte Påskecup' i App Store

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

SOCIALE MEDIER
Facebook
Følg med i turneringen her:
https://www.facebook.com/deloitte-
paaskecup/?fref=ts

Instagram
Kig med her @hillerod_haandboldklub
og husk at tagge dine billeder med 
#PaaskeCup2016

Frokost og aftensmad foregår i Frede-
riksborg Centeret på følgende tidspunk-
ter.

Hvis holdet ikke kan nå fællesspisning 
i Frederiksborgcentret, er det muligt at 
bestille madpakker til udbringning 
på telefon: 60 15 22 54



MEN DELOITTE PÅSKECUP ER OGSÅ ...

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

VENNER FRA ANDRE KLUBBER!

Aquadisco

Aktivitetscenter

The Mentalist

Mats Mejdevi

Henrik Svanekiær

Oplæg om kost og 
skadeforebyggelse

Kampen vises på storskærm

Biograf

DANMARK vs ISLAND

U10 + U12 SPILLERE

Fredag kl. 19:30-21:00
Lørdag kl. 19:30-21:00

Hillerød Svømmehal.

ALLE BØRN

Fredag-Lørdag kl. 10:00 - 21:00
Søndag kl. 10:00-16:00

Grønnevang Jespervej &
Frederiksborg Centeret

ALLE BØRN

Lørdag kl. 19:45

Hal 1 i Frederiksborghallen +
nogle af skolerne, hvor man 
overnatter.

Se mere information på vores
Facebook: Deloitte Påskecup 
Hillerød

KUN FOR STÆVNETS DELTAGERE

Torsdag kl. 20:00

U14 + U16 + U18 SPILLERE

Fredag kl. 20:00

Frederiksborghallen.

TRÆNERE

Fredag kl. 19:30-20:30

Mats præsenterer en blanding 
af teori og praksis, som du kan 
tage med hjem til klubben og 
overføre direkte til den dagli-
ge træning.



TAK TIL VORES SPONSORER




