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BMS Herlev Invitational 2020 

BMS Herlev Basket inviterer hermed til BMS Herlev Invitational 

2020 – BMS Herlev Invitational afvikles i weekenden den 18.-20. 

september 2020!  

Det er 4. gang vi holder vores invitations turnering, som er et ”High 

level” stævne for U15 (06/07), U17 (04/05) og som noget nyt U19 

(02/03)  

Formålet er at få spillet flest mulige gode og tætte kampe!  

Efter sidste års succes med masser af tætte kampe på højt niveau, 

går vi i år efter at få endnu flere ”High level” hold med fra flere 

lande!  

Vi inviterer de bedste hold fra Danmark og de andre nordiske lande, 

men også hold fra Tyskland, Holland, Italien mfl. vil blive inviteret.  

Der vil max være 6 hold i hver række.  

 

Regler:  

- Alle kampe er 2 * 15 minutter effektiv spilletid  

- Zone er kun tilladt på forreste halvdel af banen. Når bolden 

kommer over midten, skal man spille mand-mand forsvar  

- Ellers spilles der efter de normale FIBA regler  

Regelsæt findes på stævnets hjemmeside!  

 

Præmier:  

- Der er pokal og medaljer til vinderne og medaljer til nr. 2 i alle 

rækker. Max 12 medaljer til hvert hold.  

- Der bliver kåret en MVP i hver finale.  
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Gæstekort:  

- Et gæstekort koster 450 d.kr. pr. person. Det inkluderer 

aftensmad fredag, morgenmad, frokost og aftensmad lørdag, 

samt morgenmad søndag. 

 

Stævnet finder sted på store baner i Herlev Hallerne og de 3 haller 

ved Rosenlund i Skovlunde, 15 min. fra København.  

Adresser på Hallerne:  

- Herlev Hallerne: Tvedvangen 198, 2730 Herlev  

- Rosenlund Hallerne 1+2+3: Ejbyvej 47, 2740 Skovlunde  

 

Første kampe starter fredag d. 18/9 kl. 17.00, og sidste finale 

starter søndag d. 20/9 kl. 16.00.  

 

Tilmelding: Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 1/9-20 og foregår 

via stævnets egen hjemmeside: http://bmsherlevcup.cups.nu/ 

  

Kontaktinfo findes også på stævnets hjemmeside – der findes også 

en APP for stævnet.  

 

I BMS Herlev glæder vi os til at tage imod jer til en weekend fyldt 

med basketball 

http://bmsherlevcup.cups.nu/

