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I januari är det dags för Hallbybollen igen och vi vill vara
en cup för hela föreningen och därför bjuder vi in även till
parahandboll och vi hoppas förstås att ni är intresserade
av att delta. Hallbybollen spelas egentligen över tre dagar
(5-7 januari) men för att kunna erbjuda bra matchtider
och en något lugnare omgivning för era lag så
koncentrerar vi parahandbollsklassen till dag 1 av
turneringen, alltså den 5 januari.

ANMÄLAN

ANMÄLNINGSAVGIFT
PER LAG

Ni anmäler er via Hallbybollens hemsida (https://www.hallbybollen.se/). Vi använder oss av systemet CupManager för
all administration och kommunikation. Tänk därför på att
registrera alla ledare som behöver ha information om cupen
så tidigt som möjligt.

1250 kr

SISTA ANMÄLNINGSDAG

DELTAGARKORTSAVGIFT

Sista anmälningsdag för att anmäla laget är den
15 november 2022! Anmälan är godkänd först när
anmälningsavgiften är inbetald och laget har erhållit
bekräftelse att laget har godkänts från Hallbybollen! Laget
behåller sin plats i 14 dagar efter anmälan och har betalning
då inte inkommit placeras laget efter det på reservlistan.

- 900 kr per deltagare.
I deltagarkortsavgiften ingår boende på hotell 4-5
januari, frukost på hotellet, lunch och middag den 5
januari.

Anmälan är bindande vilket innebär att
anmälningsavgiften inte betalas tillbaka vid urdragning.
Skulle vi behöva ställa in klassen på grund av för få deltagande lag så kommer vi att återbetala erlagda anmälningsoch deltagaravgifter.

för lag som vill ha boende på hotell natten mellan den
4-5 januari 2023:

DELTAGARKORTSAVGIFT
för lag som inte behöver ha boende:

- 400 kr per deltagare
I deltagarkortsavgiften ingår lunch och middag den 5
januari.

I samband med anmälan anger ni ett preliminärt
deltagarantal (spelare och ledare). Antal bokade
deltagarkort utgör underlag för planering av boende och
var laget äter sina måltider och det är därför viktigt att vi
får rätt uppgifter så tidigt som möjligt. Det slutliga antalet
deltagarkort bokas via lagkontot i CupManager absolut
senast den 1 december 2022 men gärna tidigare.
Deltagarkorten ska vara betalda senast den 1 december
2022. Antalet platser är begränsade så vänta inte för länge
med er anmälan!
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HUR SPELAS PARAHANDBOLLen?

VAR SPELAS
PARAHANDBOLLEN?
Matcherna kommer att spelas i
Idrottshuset i Jönköping i centrala
Jönköping samt eventuellt även i
närbelägna Campus Arena (Jönköpings
Universitys hall).
Då vi, som alla andra cuper, har
begränsat med omklädningsrum så
kommer vi att erbjuda några samlingsrum
på Idrottshuset och eventuellt på
närbelägna Junedalsskolan som ger lite
mer lugn och avskildhet mellan
matcherna. Vi räknar med matchstart
från kl 10 och att de sista matcherna
spelas senast kl 19.

- Vi bjuder in till spel i gåendeklassen
både nivå gul och blå.
- Lagen lottas i grupper om 3-4 lag vilket
innebär att varje lag kommer att spela
2-3 gruppspelsmatcher. I den blåa klassen kommer vi även erbjuda en finalmatch. Vi följer SHFs tävlingsbestämmelser
för parahandboll och klassindelning.

VI ERBJUDER SPEL I
FÖLJANDE
KLASSER:
Vi erbjuder
spel

i följande klasser:

BLÅ KLASS

Spelformen är på hög nivå och
handbollsregler kan respekteras
fullt ut. Spelarna har god speluppfattning i kombination med en god
fysisk förmåga. Spelarna är i behov
av rak och tydlig kommunikation.
- Lagen har rätt att ha samma
antal spelare och ledare som i
övrigt (16 spelare).
- Lagen får vara mixade och i
åldrarna från U12 och uppåt

GUL KLASS

Spelare som kan behöva extra
stöd i samband med att de finns
på spelplan. Spelarna har mindre
speluppfattning och är i behov av
tydligare kommunikation. Spelaren
kan omfattas av en fysisk lägre
förmåga.
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VIKTIGA DATUM
15 NOVEMBER 2022
- Anmälan stänger.

1 DECEMBER 2022

- Deltagarkorten ska vara
bokade och betalda. Även önskemål om s
pecialkost ska vara registrerade.
Även sista dag att ange ankomsttid.

12 DECEMBER 2022

- Sista dag att komplettera med enstaka
deltagarkort via lagkontot. Även sista dag att
avboka enstaka deltagarkort utan
avbokningsavgift.

VECKA 51

- Spelprogrammet publiceras på hemsidan.

VECKA 52

- Information om boende publiceras på
lagkontot.

