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Velkommen til Strindheim Cup 2019!
Strindheim Håndball inviterer med dette til Strindheim Cup 2019! Dette er en
håndballfestival for jenter og gutter mellom 6 og 10 år med mye fart og moro!
Strindheim Cup foregår i Utleirahallen i Trondheim 16.-17.februar 2019.
Påmelding
Påmelding åpnes fra 19.november og avsluttes etter hvert som klassene fylles opp, senest 20.
januar 2019. Påmelding kan kun skje via https://strindheimcup.cups.nu

Deltakeravgiften betales ved påmelding. Lag som trekker seg etter 30. januar får
ikke refundert påmeldingsavgiften.
Om noen klasser får for stor påmelding, vil innbetalingsdato bli benyttet til
prioritering av lag. 10-årsklassen vil pga tidsramme ha begrenset antall lag. Betal
raskt og vær sikker på å få delta.
Påmeldingsavgift
Eventuelle mixlag i klasse 6-9 år vil spille i tilsvarende gutteklasser.
Alder/fødselsår:

Påmeldingsavgift:
Kamplengde:
Ant. Kamper:

6,7, 8 og 9 år
6 / 2012
7 / 2011
8 / 2010
9 / 2009
800
1 x 15 min
4

10 år
10 / 2008

1000
1 x 17 min
4

Kampoppsett
Det enkelte lag har alle sine kamper på en og samme dag. Vi vil senest 2 uker før
cupen opplyse om hvilken dag de har sine kamper på. Selve kampoppsettet vil bli
lagt ut på vår hjemmeside og sendes ut per epost til lagets kontaktperson ca 1 uke
før cupen.
Kampene vil foregå i tidsrommet mellom kl. 09.00 og 20.30.
Premiering
Deltakerpremie til alle spillere. Utdeling vil foregå ca 10 minutter etter lagets siste
kamp.
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Minihåndball 6 – 9 år
Merk at klassene 6 – 9 år spilles etter gjeldende regler i Region
Midt-Norge (kun 4 spillere på banen samtidig). Link til regler.
Trenere og lagledere oppfordres til en holdning om bevisst å
unngå alle grensetilfeller i forhold til minihåndballens regler.
Klassene jenter/gutter 10 år
I klassene J/G 10 år benyttes vanlig håndballbane, men med
mindre mål som er tilpasset denne aldersgruppen.
Turneringsbestemmelser
Reglement
Dommere
Orden/Oppførsel

Det spilles etter regler fra Norges håndballforbund. Ved
draktliket bytter det lag som står oppnevnt sist i
kampoppsettet.
Alle barnekampledere&dommere regnes som nøytrale.
Det er mange spillere og ledere som samles i denne
turneringen. Vi ber alle om å ta ansvar slik at det holdes
orden i garderober og i området rundt og i hallene.

HUSKELISTE LAGLEDERE
For at Strindheim Cup skal bli så vellykket som mulig, er vi avhengig av at lederne
selv viser eksemplarisk oppførsel og også påser at spillerne gjør det samme. Vi ser
frem til et godt samarbeid med alle lag.
Vi vil spesielt minne laglederne om følgende:
- Alle lag må oppgi en lagleder, som er vår kontaktperson under turneringen
- Ved ankomst til Utleirahallen må lagleder melde seg i hovedsekretariatet og få
nødvendig informasjon
- Diplomene som blir utdelt ved ankomst, må være ferdig utfylt med navn på
spillerne og leveres premieutdeler rett før premieutdeling.
- All oppbevaring i garderober etc. skjer på eget ansvar.
Kontaktperson:
Berit K. Fossum
Mobil 46 78 40 68
Epost: kontoret@strindheimhandball.no
Lynda B.Fossbakk
Mobil
E-post: lynda.bye@gmail.com
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