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Hillerød Påskecup 2023

Det er med stolthed og glæde, at vi nu igen kan 
invitere jer til Hillerød Påskecup. 

Glæden ved håndbold er vores udgangspunkt, 
men fællesskabet er det, der binder os sammen. 

De tidligere års påskestævner har overgået alle 
vores forventninger, og med bagagen fuld af 
succeshistorier og vigtige erfaringer glæder vi 
os til endnu et fantastisk påskestævne. 

Vores vision er at være Danmarks sjoveste og 
bedste påskestævne. 

Velkommen til 
Hillerød Påskecup 

Hillerød Påskecup har plads til 200 
overnattende hold og bliver et stævne fuld af 
nervepirrende konkurrence, sprudlende energi 
og et unikt sammenhold på kryds og tværs. 

Da det er vigtigt for os, at alle får en god 
oplevelse, vil vi gøre alt for, at I kun møder 
modstandere på niveau med jeres hold. På den 
måde sikrer vi, at ingen vinder eller taber med 
20 mål.

Med fællesskab som fundament bliver Hillerød 
Påskecup et stævne med struktur, kvalitet, gode 
præmier, underholdning og sund mad. 
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196
Tilmeldte hold

15048
Mål 

513
Kampe 
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2050
Deltagere

4
Nationer

2022
Statistik



Hvornår foregår
det?

Hillerød Påskecup 2023 foregår i påskedagene fra torsdag 
den 6. april til søndag den 9. april 2023

Alle indkvarteringssteder er åbne fra:

╸ torsdag den 6. april klokken 15.00

Kampene bliver spillet fra:

╸ fredag d. 6. april kl. 8.00 til søndag den 9. april kl. 16.00
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Der vil evt. af praktiske årsager blive spillet nogle kampe torsdag d. 6. april om aftenen. Implicerede hold vil blive 
adviseret i god tid inden.



Følgende årgange kan deltage:

╸ U9 piger og drenge - født 2013 eller senere  
1 række

╸ U11 piger & drenge - født 2011 eller senere
A-række, B-række og C-række

╸ U13 piger & drenge - født 2009 eller senere
A-række, B-række og C-række

╸ U15 piger & drenge - født 2007 eller senere
A-række, B-række og C-række

╸ U17 piger & drenge - født 2005 eller senere
1 række

╸ U19 piger & drenge - født 2003 eller senere
1 række
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Hvem kan 
være med?

Vi forbeholde os ret til at slå U17 og U19 rækkerne sammen hvis der er for få tilmeldte hold



Hvilken række skal 
vi tilmelde os?

A-rækken
Hvis jeres hold i 
turneringen har spillet i:

╸ U11 A-række

╸ U13 A-række

╸ U15 1. division

B-rækken
Hvis jeres hold i 
turneringen har spillet i:

╸ U11 B-række

╸ U13 B-række

╸ U15 2. division 

C-rækken
Hvis jeres hold i 
turneringen har spillet i:

╸ U11 C-række

╸ U13 C-række

╸ U15 A eller B-række
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Vi forbeholder os ret til at ændre tilmeldt række, hvis det er nødvendigt af hensyn til niveauet eller antal tilmeldinger i 
rækkerne.



Special thanks to all the people who made and 
released these awesome resources for free:

╸ Presentation template by SlidesCarnival
╸ Photographs by Unsplash
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http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
http://unsplash.com/&utm_source=slidescarnival


Hvorfor…
er vi anderledes?

Vores Påskecup adskiller sig fra alle andre lignende stævner ved vores store 
udvalg af aktiviteter. 

Vi vil igen i år have aktiviteter som Aqua-Disco, diskotek lørdag aften, 
PlayStation Café samt vores store aktivitetscenter med masser af sjove 

aktiviteter for alle aldre.

Med vores Skadekrog giver vi rigtig og målrettet behandling af skader med det 
samme. Skadekrogen er bemandet med læge, fysioterapeuter og 

sygeplejersker.
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Hvem
får hvilke
præmier?

Alle vindere vil få en Champions trøje og taberne I finale vil få en Finalist trøje. Dette er 
gældende for alle rækker. Derudover vil der I alle finaler blive kåret kampens spiller på begge 
hold. Der vil også være en pokal til vinderne I alle rækker, samt guld og sølv medaljer til 1. og 2. 
plads, samt bronze medaljer til 3. og 4. plads



Pris pr. deltager med overnatning:  
Kr. 895,00

Prisen inkluderer:

╸ 3 x morgenmad

╸ 3 x frokost

╸ 2 x aftensmad

╸ Deltager t-shirt

╸ Bustransport mellem hallerne og 
indkvarteringssteder

╸ Aktiviteter: Aqua-Disco, Diskotek lørdag aften, 
PlayStation café og aktivitetscenter

Hvad koster
det?

Pris pr. deltager uden overnatning:  
Kr. 695,00

Prisen inkluderer:

╸ 3 x frokost

╸ Deltager t-shirt

╸ Bustransport mellem hallerne og 
indkvarteringssteder

╸ Aktiviteter: Aqua-Disco, diskotek lørdag aften, 
PlayStation café og aktivitetscenter
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Holdgebyr: kr. 1500,00

Tilmeld dig via hjemmesiden:
http://hillerodpaskecup.cups.nu

http://hillerodpaskecup.cups.nu/


Vigtige datoer
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SEPAUGJULJUNMAJAPRMARFEBJANDECNOVOKT

31. oktober 2022
Invitation udsendes

18. december 2022
Tilmelding af hold 

6. april 2023
Påskecup begynder

8. januar 2023
Tilmelding af antal spillere

Betaling af holdgebyr

6. februar 2023
Registrering af spillere 
på Hillerød Påskecups
hjemmeside og betaling 
af deltagergebyr

20. mart 2023
Turneringsplan og 
ovetnatningssted offentliggøres



Det
praktiske

Indkvartering

Holdene vil blive indkvarteret i haller 
og på skoler i Hillerød og omegn.

Der er mulighed for indkvartering fra 
torsdag den 14. april kl. 15.00. Alle 
hold møder direkte på deres 
indkvarteringssteder. 

Alle hold bliver oplyst om deres 
indkvarteringssted senest 2 uger 
inden stævnet.

Alle deltagere bør medbringe egen 
luftmadras og sovepose.

Bespisning

Morgenmad: 
Fredag, lørdag og søndag

Frokost: 
Fredag, lørdag og søndag

Aftensmad: 
Fredag og lørdag 

Morgenmad serveres på 
indkvarteringsstedet. Frokost og 
aftensmad bliver serveres som 
lækker buffet til alle i ROYAL 
STAGE’s restaurant. 

Spillesteder

Turneringen bliver spillet i haller i og 
omkring Hillerød med ROYAL STAGE 
som centrum.

Alle busruter vil gå via ROYAL STAGE

På http://hillerodpaskecup.cups.nu

findes adresser på alle haller og 
skoler hvor der overnattes
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Få alle detaljer og læs turnerings-
regler på:
http://hillerodpaskecup.cups.nu

http://hillerodpaskecup.cups.nu/
http://hillerodpaskecup.cups.nu/


“ Hillerød Påskecup

Milnersvej 39

3400 Hillerød

Har I spørgsmål til Hillerød Påskecup eller brug for mere 
information kontakt:

info@hillerod-hk.dk

Spørgsmål til turneringen kontakt Jon Johansson på telefon: 

28 25 08 99

eller e-mail:

jan-jon@live.dk
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mailto:info@hillerod-hk.dk
mailto:jan-jon@live.dk


“
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Tak til vores sponsorer


