VELKOMMEN
Så er det nu! Vi har glædet os helt vildt meget
til nogle 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, 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, udfordre dine venner i speed
shooting, 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 sørget 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, sygeplejersker og fysioterapeuter klar til at give dig
den behandling, du måtte have brug for, så du kan komme hurtigt på
benene igen. Skadekrogen er åben fredag & lørdag fra 9.00 - 19.00,
og søndag fra 9.00 - 15.00

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 NIVEAUER.

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

Velkommen til Hillerød Påskecup 2018

turneringsform
U10 piger & drenge - 2 x 15 minutter
U12 piger & drenge - 2 x 15 minutter
U14 piger & drenge - 2 x 20 minutter
U16 piger & drenge - 2 x 20 minutter
U18 piger & drenge - 2 x 20 minutter

UAFGJORT! Hvad gør vi nu?

hvad med pointlighed?

Hvis en kvalifikationskamp,

Hvis der er pointlighed i puljen,

kvartfinale, semifinale eller finale

gælder disse regler i følgende

ender uafgjort, afgøres det på

rækkefølge:

straffekast.

Først 5 straffekast til hvert hold,

1) Point i indbyrdes kampe

og hvis der ikke er fundet en vinder

2) Måldifference i alle kampe

herefter, får hvert hold skiftevis et

3) Flest scorede mål

straffekast, indtil kampen er

4) Straffekast

afgjort.

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

Hvem dømmer?
Alle kampe bliver dømt af HRØdommere.

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

rødt kort

særregler

Ved direkte rødt kort, gives

Man må godt spille på en

minimum 1 kamps karantæne

årgang ældre end man er
Man må ikke spille på 2 hold i

protester

samme årgang

I forbindelse med en protest

dispensations-spillere pr. kamp

opkræves et gebyr på DKK 1000,00,

Der kan gives individuelle

som tilbagebetales, såfremt

dispensationer

protesten godkendes.

U12-U19 må benytte 16 spillere

Man må bruge 2

Protestudvalget vil bestå af en
dommer samt en fra
stævnekontoret.

særregler for U9 & U10

udeblivelse/udtrækning af hold

Der spilles med nedsænket

Hvis et hold ikke er spilleklar

Der spilles med 5 markspillere

senest 5 minutter efter fastlagt

og 1 målvogter på banen ad

kamptidspunkt, erklæres holdet for

gangen.

taber, og modstanderen vinder

Det er tilladt at benytte op til 14

kampen 3-0.

spillere pr. kamp.

overligger.

brug af klæbemidler

præmier

U14, U16 og U19 må benytte

I alle A, B og C-finaler er der

godkendt harpiks.

præmier til begge hold.

Dommerne dømmer. spillerne spiller. trænerne træner. tilskuerne hepper

INDKVARTERING

spisning
MORGENMAD
Der er morgenmad på alle
overnatningssteder

Fredag - søndag: 06.15-09.00

FROKOST
Der serveres frokost i
FrederiksborgCentret i
restauranten på 1. sal.

Fredag - lørdag: 11.00-15.00

Der er indkvartering på følgende steder:

Brødeskov Skole Kollerødvej 1, Hillerød
FrederiksborgCentret Milnersvej 39, Hillerød
Frederiksborg Byskole Carlsbergevj 13, Hillerød
Grønnevang Kulsvierskolen Jespervej 150, Hillerød
Hillerødholmskolen Hillerødholmsalle 2, Hillerød
KNord Handelsskole Trollesmindealle 24, Hillerød
Kornmarkskolen, Ll. Lyngby afd. Skolevej 3, Skævinge
Kornmarkskolen, Skævinge afd. Ny Harløsevej 17, Skævinge
Sophienborgskolen Sophienborg Alle 9, Hillerød
Ålholmskolen Teglværksvej 19, Hillerød

Søndag: 11.00 - 14.00
Alle hold bedes mødes på deres indkvarteringssted torsdag
(Skulle der mod forventning

mellem kl 15.00 og kl 18.00

være enkelte hold der ikke
kan nå vores frokost, så skal

SPILLESTEDER

der bestilles madpakker på
stævnekontoret samme dag
senest kl. 8.30)

OBS!

Ønsker i at spise

frokost søndag, skal i give
besked på stævnekontoret
senest lørdag kl 20.00

AFTENSMAD
Der serveres aftensmad i
FrederiksborgCentret i
restauranten på 1. sal

Fredag-lørdag: 17.00 - 21-00

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

Allerød Gymnasium Rådhusvej 6, Allerød
Brødeskov hallen Kollerødvej 1, Hillerød
FrederiksborgsCentret Milnersvej 39, Hillerød
Grønnevang Skanseskolen Østervang 124, Hillerød
Grønnevang Kulsvierskolen Jespervej 150, Hillerød
Ll. Lyngby hallen Hovedvej 16, Meløse
Lyngehallerne Idrætsvej 14, Lynge
Sophienborg hallen Sophienborg Alle 9, Hillerød
Skævingehallen Ny Harløsevej 15 A, Skævinge
Trollesminde hallen Trollesminde alle 24, Hillerød
Ålholm hallen Teglværksvej 19, Hillerød

VIGTIGE TELEFONNUMRE
VIGTIGE TELEFONNUMRE

program
Find vores app ved at søge
på "Hillerød påskecup" i App
store, eller tjek program
og resultater på vores
hjemmeside http://hillerodpa
skecup.cups.nu

Stævnekontoret 42 53 35 70
Døgntelefon 42 53 35 70
Stævnebusser, Pia Wermuth 20
Indkvartering, Sune Beck 28 94
Resultatformidling 60 16 32 69

91 15 33
56 44

www.facebook.com/hillerodpaaskecup

# paaskecup2018

hpaaskecup

@hillerod_haandboldklub

MEN HILLERØD PÅSKECUP ER OGSÅ ....

aktivitetscenter

fifaturnering

alle deltagere

alle deltagere

Fredag & lørdag kl. 8.00 - 20.00

Lørdag kl 19.00 - 21.00

powered by rodes.dk

Søndag kl. 8.00 - 14.00

Kom og hyg jer i vores

Bliv Påske Cup mester i FIFA og vind

aktivitetscenter!

fede præmier!

Fx kan du få målt dit skud i

Tilmeld dig og din makker på plakaten

speedshooting, spille bordtennis mod

ved Stævnekontoret. Vi har plads til 16

kammeraterne og meget mere!

hold, og først-til-mølle-princippet
gælder. Men meld jer kun til hvis I
kan/vil spille i 2 timer lørdag aften.

FrederiksborgCentret

Loungen på 1.sal i
FrederiksborgCentret

Aquadisco

tegnekonkurrence

u9, u10 & u12 spillere

alle deltagere

Mød op i svømmehallen og få en

Slip kreativiteten løs, og deltag i Kop &

ordentlig tur med fed musik, discolys

Kandes Lykketrold-tegnekonkurrence.

og flydende dansegulv. Det er gratis

De 3 bedste tegninger belønnes med en

for alle håndboldspillere!

fin præmie.

U9 & U10 SPILLERE: Fredag
U12 SPILLERE: Lørdag

farvelægge en 1,5 meter høj lykketrold,

kl. 16.30-18.00, 18.00-19.30 eller

og vinde deres helt egen fidusbamse, i

19.30-21.00

form af en limited edition lykketrold.

Hillerød Svømmehal

FrederiksborgCentret, 1. sal

Hele holdet kan i fællesskab,

OBS: Da der er begrænset antal pladser pr.
hold, skal I melde på stævnekontoret hvornår
og hvor mange I gerne vil deltage. Pladserne
fordeles efter "først til mølle princippet".

OG EN MASSE SJOV OG BALLADE MED JERES HOLDKAMMERATER OG
VENNER FRA ANDRE KLUBBER

TAK TIL VORES SPONSORER

