
välkommen till

Hallbybollen
– cupen för hela föreningen

2023

Välkommen till Hallbybollen den 5–7 januari 
2023 (torsdag–lördag). Hallbybollen är perfekt 
som avslutningen på jullovet och uppstart på 
vår säsongen! Vi är en cup för hela föreningen 
och erbjuder därför spel i alla åldersklasser från 
U9 upp till U19 samt parahandboll.  



VARFÖR SKA NI VÄLJA  
HALLBYBOLLEN?
Hallbybollen är en av Sveriges största handbollsturneringar. Vi ser fram emot att bjuda in  
spelare, ledare, supportrar och funktionärer till den bästa helgen på hela året. Vi välkomnar  
6 000 spelare i runt 400 lag. Under helgen spelas det runt 1000 matcher på ett 20-tal planer. 

Vi är stolta över att kunna erbjuda en cup med korta avstånd. Hallbybollen spelas inom ett 
begränsat geografiskt område i Jönköping, Huskvarna och Bankeryd. Vi vill att det ska vara lätt 
att förflytta sig mellan våra hallar och boenden. Vår målsättning är att lagen inte ska behöva 
förflytta sig mellan olika hallar under samma dag under gruppspelet.

Vi erbjuder flera olika deltagarkort i olika prisklasser. Ni kan välja att bo på hårdförläggning 
eller hotell, och ni har även möjlighet att köpa deltagarkort utan logi ifall ni har ordnat eget 
boende och deltagarkort utan transport om ni ordnar era transporter själva. Ni kan även  
anmäla er som lokalt lag där deltagarkorten bara inkluderar själva tävlingsdelen. Nytt för 
2023 är att vi utökar matchtiderna i klasserna U16 och U19. 
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ANMÄLAN 
& AVGIFTER
Laget anmäls via vår hemsida 
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.

Anmälningsavgifter:

1 950 kr

1 550 kr 

Sista dag att anmäla laget är den  
15 november 2022. De flesta av våra 
klasser brukar bli fulltecknade snabbt – så 
vänta inte för länge med er anmälan! 

Anmälan är godkänd först när anmäl-
ningsavgiften är inbetald och laget har 
erhållit bekräftelse att laget har godkänts 
från Hallbybollen! Laget behåller sin plats i 
20 dagar efter anmälan och har betalning 
inte inkommit då så placeras laget efter det 
på reservlistan. 

Anmälan är bindande vilket innebär att 
anmälningsavgiften inte betalas tillbaka 
vid urdragning. 

Lag som vid anmälan direkt hamnar på 
reservlista eftersom klassen eller valt  
boendealternativ är fulltecknat, ska vänta 
med att betala in anmälningsavgiften 
tills man har fått besked om att laget har 
kommit med. 

för samtliga lag i ålders-
klasserna U10 till U19. 

för åldersklassen U9 
(minihandboll). 

I flera år har vi arrangerat en herrlands-
kamp i samband med Hallbybollen. 
På grund av att VM arrangeras den  
11–29 januari i Sverige och Polen, så 
finns det tyvärr ingen möjlighet att 
förlägga en landskamp till Jönköping 
denna gång. Men vi kommer att fortsätta 
vårt samarbete med Svenska Handboll-
förbundet kommande år och hoppas att 
kunna hälsa landslaget välkommen  
igen 2024.



DELTAGARKORT
Det är obligatoriskt för alla deltagare att ha ett deltagarkort.  

Lagen bokar deltagarkort både för spelare och ledare.  
Hallbybollen erbjuder följande alternativ:

I samband med anmälan anger ni ett  
preliminärt deltagarantal (spelare och ledare). 
Antal bokade deltagarkort utgör underlag för 
vår planering. Därför är det viktigt att vi får 
rätt uppgifter så tidigt som möjligt. Det slutliga 
antalet deltagarkort bokas via lagkontot,  
absolut senast den 1 december 2022, men  
gärna tidigare. 

Deltagarkorten ska vara betalda senast  
den 1 december 2022. 

 

*  Middag dag 1, frukost, lunch och middag 2, 
 frukost och lunch dag 3. 

**  Boende på skola, konferensrum eller liknande som ej 
 ligger centralt och som förutsätter att lagen har 
 tillgång till egen transport då det tidvis saknas 
 förbindelser med kollektivtrafik. Notera att detta inte
 är en generell rabatt där man kan välja bort transport.  
 Exempel på boenden som tillhör denna kategori 
 är Flahultsskolan, Hallbystugan, Attarpsskolan 
 och Attarpsgården.

A

B

C

D

E

Hårdförläggning 
inkl. transporter

Hårdförläggning 
exkl. transporter**

Hotell flerbäddsrum

Hotell enkelrum 
(ledare)

Eget boende

”Lokala lag” 
som inte behöver 
boende, måltider 
eller transport

KOSTNAD PER DELTAGANDE BOENDE MÅLTIDER* TRANSPORT BAD
DELTAGARKORT I CUPEN

1 300 :–

1 150 :–

från  2 000 :–

från  2 300 :–

1 000 :–

110 :–

(ej frukost)
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VILKET 
ALTERNATIV 

PASSAR 
ERT LAG?



VI ERBJUDER SPEL 
I FÖLJANDE KLASSER:
Flickor 19/pojkar 19 
(födda 03 eller senare) 
– Äldre ungdom

Flickor 16/Pojkar 16 
(födda 06 eller senare) 
– Äldre ungdom

Flickor 14/Pojkar 14 
(födda 08 eller senare) 
– Yngre ungdom

Flickor 13/Pojkar 13 
(födda 09 eller senare) 
– Yngre ungdom

Flickor 12/Pojkar 12 
(födda 10 eller senare)
 – Yngre ungdom

Flickor 11/Pojkar 11 
(födda 11 eller senare) 
– Barn

Flickor 10/Pojkar 10 
(födda 12 eller senare) 
– Barn

Flickor 9/Pojkar 9 
(födda 13 eller senare) 
– Barn

Klassindelningarna följer SHFs tävlingsbestämmelser för barn och ungdom. Det går 
att anmäla sig till en äldre åldersklass om man har blandade åldrar. 

Vi har två domare på samtliga matcher som spelas på stor plan. I samtliga hallar 
finns hallvärdar och matchvärdar.

Vi erbjuder liverapportering i klasserna U19-U12 och vår ambition är att kunna 
livesända finalspel men även gruppspelsmatcher via vår samarbetspartner 

SolidSport. 
I samarbete med Länsförsäkringar Jönköping fortsätter vi satsningen på FairPlay, 

trygghet på planen och schysst spel.

HUR SPELAS HALLBYBOLLEN?

VAR SPELAS 
HALLBYBOLLEN?
Våra huvudspelplatser är Idrottshuset i 
Jönköping samt Elmia. I de fem hallarna 
i Idrottshuset spelar de äldsta klasserna 
samt parahandbollen. Målsättningen är 
att alla A-finaler ska spelas i Idrottshuset. 
De yngre lagen spelar i huvudsak på 
mässområdet Elmia, men det kan även 
bli aktuellt att spela i andra hallar, i första 
hand nära Elmia. Matcher spelas även i 
andra hallar som Huskvarna sportcenter 
(2 hallar), Fagerslättshallen i Huskvarna 
(ny hall), KFUM-hallen, Campus Arena, 
Sandahallen samt troligtvis även i hallar 
i Bankeryd. Ytterligare hallar kan tillkom-
ma beroende på antal deltagande lag.
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TÄVLINGSFORM U12-U19
 I klasserna U12–U19 spelas gruppspel med 4–5 lag per grupp dag 1 och 2. 

 Dag 3 spelas A- och B-slutspel. Ettan och tvåan i varje grupp går till A-slutspel 
 och övriga till B-slutspel. Alla lag är garanterade minst fyra matcher. 

 I stora klasser kan det bli aktuellt med C-slutspel.
 Speltid: 2x12 min med 1 minuts paus (inget sidbyte) i klasserna U12-U14.
 Speltid 2x15 min med 1 minuts paus (inget sidbyte) i klasserna U16 och U19.

TÄVLINGSFORM U11 OCH YNGRE
 I klasserna U11 och yngre får utslagningsmatcher inte förekomma i  enlighet 

 med SHF:s tävlingsbestämmelser för barn och ungdom. Under matchen visas  
 resultat men inga resultat eller tabeller publiceras. I dessa klasser spelas inget  
 slutspel. I stället lottas lagen i gruppspel fördelat över alla tre dagarna. 
 Lagen garanteras minst fem matcher.

 U11 spelar på stor plan med sänkt målribba (6 utespelare och 1 målvakt)
 U10 spelar på stor plan med sänkt målribba (5 utespelare och 1 målvakt)
 U9 spelar på minihandbollsplan (4 utespelare och 1 målvakt)
 Speltid: 2x12 min med en minuts paus (inget sidbyte).

PARAHANDBOLL
För parahandbollen kommer vi att skicka ut en särskild inbjudan. 
Vår förhoppning är att kunna arrangera en tävlingsklass i gåendeklassen. 

Stärk lagkänslan 
genom att spela 
Hallbybollen 2023.
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START- OCH SLUTTIDER
Första matchstart den 5 januari är ca kl 10. Vid schemaläggningen  
kommer vi att försöka ta hänsyn till lag som har angett en senare  
ankomsttid. Dag 2 och 3 börjar de första matcherna kl. 8.00. 

I åldersklasserna U11 och yngre kommer sista matchstart vara senast  
kl. 20.00 dag 1 och 2. För U19-U12 är sista matchstart klockan 21.30 
dessa dagar.

Spelprogrammet publiceras på Hallbybollens hemsida vecka 51.  
Spelprogrammet kommer även vara tillgängligt via Hallbybollens app.  
Observera att justeringar i spelprogrammet kan ske ända fram till  
turneringens start. 

Laget har möjlighet att ange en senare ankomsttid dag 1 (t.ex. för lag 
som kommer med tåg). För att vi ska kunna ta hänsyn till ankomsttiden i 
spelschemat måste detta meddelas via lagkontot senast den 1 december 
2022.

Lag som drar sig ur turneringen efter att lottningen är fastställd och 
publicerad på hemsidan (från vecka 51) får utöver erlagda avgifter betala 
en tilläggsavgift på 2 000 kr. 

Lag som drar sig ur under turneringen får betala en tilläggsavgift på  
4 000 kr utöver erlagda avgifter.

Självklart kommer vi att ha en fortsatt beredskap kring Covid-19. 

1 JUNI 
  Anmälan öppnar.

15 NOVEMBER 

  Anmälan stänger (Obs!   
 Vissa klasser och boende-
 alternativ brukar dock bli   
 fulltecknade tidigare).

1 DECEMBER 

  Deltagarkorten ska vara 
 bokade och betalda.   
 Önskemål om specialkost 
 ska vara registrerade. 
 Även sista dag att ange 
 ankomsttid.

12 DECEMBER
  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.

TURNERING 
SOM GER LAG-

KÄNSLA!

Viktiga 
datum



8     HALLBYBOLLEN

KOMPLETTERINGAR 
OCH ÄNDRINGAR

 Fram till den 12 december 2022 kan laget 
 komplettera antal deltagarkort. (Betalning 
 måste vara Hallbybollen tillhanda senast 
 den 17 december). 
 Därefter kan komplettering endast ske i 
 mån av plats och i direkt kontakt med 
 Hallbybollens cupteam. 

 För deltagarkort som avbokas efter den 
 12 december 2022 tar arrangören ut en 
 administrationsavgift på 500 kr per 
 avbokat deltagarkort. Återbetalning av 
 deltagarkort kommer att ske först efter 
 avslutad cup.

MÅLTIDER
 Vi serverar frukost på de allra flesta förläggningarna. I 

 de fall vi inte har möjlighet att servera frukost på för-
 läggningen serveras den i närmast liggande
 förläggning. 

 Lunch och middag serveras på Elmia och i Junedals-
 skolans matsal samt eventuellt i Per Brahegymnasiets 
 matsal. Var laget ska äta sina måltider styrs i första 
 hand av var man spelar sina matcher. Information om  
 detta publiceras via lagkontot i CupManager veckan 
 före cupstart.

 Vi har generösa öppettider i våra matsalar. Skulle det 
 ändå inte vara möjligt för ett lag att äta senast 
 1,5 timme före eller upp till en timme efter match så kan 
 vi ordna att lagen kan hämta matlådor. 

 Vi hoppas kunna erbjuda möjlighet att boka lunch dag 
 1 och mellanmålspaket dag 3. (Detta ingår ej i ordinarie 
 deltagarkort utan bokas extra).
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HÅRDFÖRLÄGGNING
 Var man kommer att bo styrs av flera olika faktorer: antal deltagare som ska 

 sova över, storlek på rum samt om det är flera lag från samma förening som 
 har valt samma boendealternativ. Vår ambition är att hålla transporterna 
 mellan boende och spelplats så korta som möjligt, men det är inte alltid 
 möjligt att tillgodose.

 Boendet publiceras via lagkontot i CupManager senast vecka 52. För er 
 som valt hårdförläggning publiceras då även kontaktuppgifter till förlägg-
 ningsvärd som ni kontaktar för att komma överens om ankomsttid. 

 Vi prioriterar er säkerhet vilket innebär att minst en ledare per lag ska  
 bo tillsammans med laget i våra hårdförläggningar. Vi kan tyvärr inte 
 garantera att det finns några extra rum tillgängliga för övriga ledare då vi 
 endast får använda rum som är godkända av Räddningstjänsten. (I den mån 
 sådana finns så får ni självklart tillgång till dessa).

 Räddningstjänsten har strikta regler för hur många personer som får bo i 
 varje rum och hur madrasserna ska placeras. Dessa regler måste följas. Lag -  
 ansvarig får information av förläggningsvärden i samband med incheck-
 ningen på förläggningen och är ansvarig för att gällande 
 regler följs. Observera att breda ”King size”-madrasser 
 inte är tillåtna för en enskild person vid hård -
 förläggning, men det är tillåtet för två personer att dela 
 på en bred madrass. Antalet platser är beräknade efter 
 standardmått (90-100 cm).

 För att utnyttja våra boenden så effektivt som 
 möjligt kan det bli aktuellt att förlägga lag från 
 samma förening och åldersklass i samma rum. 

 Hårdförläggning ska vara lämnad senast 
 klockan 12.00 den 7 januari. Då ska lokalerna 
 vara städade och återställda i ursprungligt 
 skick. Innan ni lämnar boendet ska förlägg-
 ningsvärd ha godkänt att lokalen är städad. 
 Bagage kan förvaras på Cupcentret på       
 Elmia eller på Junedalsskolan.

 Laget är ekonomiskt ansvarigt för 
 eventuella skador som orsakas.



KUNGSGATAN 5B BV, 553 31 JÖNKÖPING 
072–088 89 88  (TELEFONTID MÅN-FRE 08.00–12.00)

HALLBYBOLLEN.SE  •   MAIL: BOLLENINFO@HALLBYHANDBOLL.SE

VARMT VÄLKOMNA TILL

HALLBYBOLLEN 2023!
Om du vill komma i kontakt med Hallbybollens cupteam gör du det 
enklast genom att skicka ett meddelande via CupManager! Du är också 
välkommen att skicka ett mail till bolleninfo@hallbyhandboll.se.  
Vill du ha kontakt per telefon kan du ringa vårt kansli eller 
skicka ett meddelande, så ringer vi upp dig. 

 M
ediaspjuth A

B
, 2022


