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Välkommen till 2020 års upplaga  
av Skadevi Handbollscup

IFK Skövde HK bjuder för 44:e året i rad in till Skadevi Handbollscup som 
spelas 30/10 – 1/11 2020.

Vårt mål är att du ska få uppleva en härlig handbollsfest och få en fin upp
levelse av Skadevi Handbollscup och Skövde som värdstad och vi jobbar 
ständigt på att utvärdera och utveckla turneringen och vårt erbjudande till 
alla deltagare och besökare.

Vi vill kunna erbjuda många matcher, bra speltider, snabb resultatservice,  
bra mat och logi samt närhet till de olika spelplatserna.

2019 gjordes vissa förändringar rörande spelplatser och cupbussar infördes 
efter utvärdering och önskemål från deltagande lag och detta är något som 
vi kommer att fortsätta med även under årets turnering.

Hållbarhet är viktig för oss och alla transporter kommer i mesta möjliga mån 
ske med miljövänliga bränslealternativ.

Parahandbollen slog väl ut när vi för första gången arrangerade den 2018 
och i år kommer vi att erbjuda gåendeklass.

Vi jobbar även för att ledare och föräldrar ska trivas i samband med Skadevi 
Handbollscup och fortsätter med vår ledarVip i Arena Skövde samt att en 
föräldrafest kommer att arrangeras. Mer information om detta kommer på 
hemsidan och i Skadevi Handbollscups sociala kanaler.

Sammanlagt deltog 355 lag i 2019 års upplaga av  
Skadevi Handbollscups huvudturnering och 
miniskadevi. 

För eventuellt ytterligare uppdateringar och nyheter 
hänvisar vi till www.skadevihandbollscup.com

Varmt välkomna till Skadevi Handbollscup 2020!



Klassindelning

I år spelar vi i följande klasser:
• U10 födda 2010 eller senare 2x12 min
• U11 födda 2009 eller senare 2x12 min
• U12 födda 2008 eller senare 2x12 min
• U13 födda 2007 eller senare 2x12 min
• U14 födda 2006 eller senare 2x12 min i gruppen 

 2x15 min i slutspel
• U16 födda 2004 eller senare 2x20 min

Tävlingsform

U10 till U11
Spelar utan slutspel. Alla lag garanteras minst 5 matcher 
under Skadevi Handbollscup. En härlig introduktion i cup
livet och möta nya spännande lag. Matcherna startar under 
fredag eftermiddag. 

I klasserna kan spelare dubblera inom spelklassen om 
klubben behöver använda den möjligheten för att kunna 
anmäla fler lag istället för att ha ”för stora bänkar”. Två 
spelare per match kan dubblera men dessa skall alterneras 
minst varannan match.

U12 till U16
Gruppspelet startar fredag morgon (från 08.00) och  
spelas färdigt under lördagen då slutspelet tar vid. 
Slutspelet avslutas sedan under söndagen.

Lagen lottas in i grupper om minst fyra lag. I A och
Bslutspel tillämpas utslagningsprincipen. Vid oavgjord 
match i slutspel avgörs densamma med ”golden goal”.  
Alla lag garanteras minst fyra matcher.

Spelplatser

Matcherna kommer att spelas i hallar inom Skövde och 
Tibro kommun. Det finns en ansvarig hallchef i varje hall 
för information.

Mini Skadevi lördag 24/10

Anmälningsavgiften till Minihandbollen (U8 och U9) är 
700 kr per lag. Sista anmälningsdag är 2/10. Sista betal
ningsdag 16/10.

Handbollsfesten för de allra yngsta lirarna börjar redan 
på lördagen den 24/10. Fullt fokus blir det för barnen i 
klasserna U9 födda 2011 och 
U8 födda 2012. Matchtiden 
är 1x15 min och samtliga 
matcher spelas i Arena Skövde. 
Varje lag garanteras minst fem 
matcher. Det kommer finnas 
flera roliga kringaktiviteter 
mellan matcherna.

U8 + U9 1x15 min  
(Minihandboll).

Anmälan Skadevi Handbollscup

Anmälningsavgiften är 1 600 kr per lag som köper del
tagarkort, övriga lag betalar 2 475 kr. 

Sista anmälningsdag: 21 september.
OBS! Anmälan är godkänd först när anmälningsavgiften är 
inbetald.

Urdragningar medför straffavgift (se hemsidan). Vi förbe
håller oss rätten att begränsa antalet deltagande lag.

Viktiga datum

21/9 Sista anmälningsdag
21/9 Anmälningsavgiften skall vara betald
15/10  Gruppindelning och spelschema för  
 fredagens matcher publiceras
18/10  Deltagarkorten skall vara beställda och betalda
18/10  Sista dag för anmälan om specialkost
20/10  Spelprogrammet för turneringen presenteras
20/10 Logi för övernattande lag klar
 30/10 Skadevi Handbollscup startar klockan 08:00

Deltagarkort

Alla spelare och ledare som övernattar på skola skall ha 
deltagarkort. Deltagarkorten berättigar till boende och 
mat. Boende sker på hårdförläggning, frukost serveras 
på den skola man bor på, lunch och middag serveras på 
närliggande skola. 

Deltagarkort torssön berättigar utöver ovanstående till 
övernattning torsdagfredag, middag torsdag (denna mål
tid skall förbokas) samt frukost fredag. 

För deltagarkort fresön ingår boende fredagsöndag, 
lunch och middag fredag, frukost, lunch och middag lör
dag och frukost och lunch söndag.

Deltagarkort torssön 1 190 kr, fresön 1 090 kr.

I samband med anmälan anger man om man senare tänker 
beställa deltagarkort, detta är viktigt då vi behöver planera 
för antalet boende. Deltagarkorten skall vara bokade och 
betalda senast 18 oktober. 

Bankgiro: 5902-9439

Cupbussar

I deltagarkortet ingår fria resor med Skadevis cupbussar 
Det finns möjlighet att köpa busskort separat, kostnad  
150 kr/deltagare. Betalas i samband med anmälan.

Domare

Skadevi Handbollscup använder sig av legitimerade 
domare  samt föreningsdomare från IFK Skövde Handboll 
och lokala föreningar i de yngsta åldersklasserna.

 (Minihandboll,  
se nedan)



Skadevi Handbollscup
Gruvgatan 4 C, 541 31 Skövde
0500  41 40 50
skadevihandbollscup.com
skadevicup@ifkskovdehandboll.com


