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4-6 januari 2020
- Cupen för hela föreningen +

Välkommen
till 2020 års
jubileumsupplaga
av Hallbybollen!
För 25:e året i rad bjuder IF Hallby HK
in till handbollsfest i Jönköping med
spännande matcher och en landskamp
i Kinnarps Arena!

1995 2020

Hallbybollen är den perfekta uppstarten för vårsäsongen och pågår den 4-6 januari.
Det är lätt att hitta hit och Jönköping har mycket roligt och sevärt att erbjuda.
Förra året var turneringen större än någonsin, det var 387 lag som gjorde upp om
medaljerna och i år förväntas lika många.

VÅRT FRAMGÅN
GSKO

Upplägget är som alltid med många
planer under samma tak och en väl
inarbetad organisation som tar hand
om er under ert besök.

y
y

NCEPT:

Cupen för hela fö
reningen som växe
r med
kvalitén i fokus!

Bra logistik med
många planer un
der samma tak
och närliggande
förläggningar.
y Cupbussar som inne
bär fria transporte
r för
deltagarna (gäller
ej kategori B och
F).
y Hög klass på domar
e, 2-domarsystem
.
y Fullständig resultatse
rvice i hallarna oc
h på nätet
i klasserna U16-12
.

y
y
y

Fri entré till hand
bollslandskamp i
Kinnarps Arena
för alla deltagare
med deltagarkort.
Aktiviteter med bl
a fritt äventyrsbad
för alla
deltagare med gä
stkort.
God näringsrik m
at.

FÖR FEMTE ÅRET I RAD har våra deltagare möjligheten att uppleva Sveriges herrlandslag i en
viktig träningslandskamp inför kommande mästerskap i ett fullsatt Kinnarps Arena.

Hallbybollen 2020 arrangeras av IF Hallby HK och kommer att spelas i Idrottshuset i
Jönköping (5 hallar), Elmia D-hallen (6 konstgräsplaner), Elmia B-hallen (4-5 planer),
Huskvarna sportcenter (2 hallar), Sandahallen, KFUM-hallen, Campus Arena samt
vid behov i Kunskapsskolan och Attarpshallen i Bankeryd.
A-finalerna för de äldsta klasserna kommer att spelas i Idrottshuset. Vi fortsätter med
liverapportering i klasserna U16-U12 och planerar för livesändning av samtliga A-finaler.
Vi erbjuder flera olika boendealternativ: hårdförläggning, vandrarhem och hotell. Ni kan även
köpa deltagarkort om ni har eget boende.
Vi har 2 domare på samtliga matcher som spelas på stor plan och samarbetar med SmålandBlekinge HF när det gäller tillsättning av domare och mentorer. Vi har hallvärdar/matchvärdar
i alla hallar.

NYHETER HALLBYBOLLEN 2020
• Vi inför ytterligare en ny billigare typ av deltagarkort för lag
som väljer hårdförläggning men som förutsätter att lagen har
egen transport (se mer nedan under Deltagarkort).
• I samband med anmälan ber vi er att ange ett preliminärt
antal deltagare så att vi kan planera boende, måltider och
landskamp utifrån det.
• Vi fortsätter vårt arbete kring
att skapa en bra stämning på alla
matcher och kommer tillsammans
med Länsförsäkringar Jönköping
göra en satsning på FairPlay, trygghet på planen och schysst spel.
Mer information om detta kommer
senare.

• Incheckning på Idrottshuset i Jönköping för de äldre lagen
som spelar där.
• Fler kringarrangemang på Elmia.
• Vi planerar även för att kunna erbjuda Parahandboll
under Hallbybollen 2020. Mer information om detta
kommer.
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• Vi får tillgång till några nya hallar som gör det möjligt
för oss att koncentrera cupen ännu mera till centrala
Jönköping, Elmia och Huskvarna.

VIKTIGA DATUM
15 april 2019 ............. Anmälan öppnar.
15 november 2019 .... Anmälan stänger.
(OBS! Vissa klasser och boendealternativ brukar dock bli fulltecknade tidigare).

1 december 2019 ...... Deltagarkorten ska vara bokade och betalda.
Även önskemål om specialkost ska vara registrerade.

12 december 2019..... 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.

ÅLDERSKLASSER

START- OCH SLUTTIDER

• Flickor 16 / Pojkar 16 (födda 03 eller senare)
– Äldre ungdom

Första matchstart den 4 januari är ca kl 12. Dag 2 och 3
börjar de första matcherna kl. 8.00.

• Flickor14 / Pojkar 14 (födda 05 eller senare)
– Yngre ungdom

I åldersklasserna U11 och yngre kommer sista matchstart
vara senast kl. 20.00 dag 1 och 2. I klasserna U16 - U12
kommer sista matchstart vara senast kl. 21.30 dag 1 och 2.

• Flickor 13 / Pojkar 13 (födda 06 eller senare)
– Yngre ungdom

Spelprogrammet publiceras på Hallbybollens hemsida vecka
51. OBS att justeringar i spelprogrammet kan ske ända fram
till turneringens start.

• Flickor 12 / Pojkar 12 (födda 07 eller senare)
– Yngre ungdom
• Flickor 11 / Pojkar 11 (födda 08 eller senare)
– Barn

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 måste det anges via lagkontot senast
den 12 december 2019.

• Flickor 10 / Pojkar 10 (födda 09 eller senare)
– Barn
• Flickor 9 / Pojkar 9 (födda 10 eller senare)
- Barn

ANMÄLAN OCH AVGIFTER

Det går att anmäla sig till en äldre åldersklass om man har
blandade åldrar.

Laget anmäls via vår hemsida www.hallbybollen.se
Vi använder oss av systemet CupManager för all administration och kommunikation.Tänk därför på att så tidigt som
möjligt registrera alla ledare som behöver ha information om
cupen.

TÄVLINGSFORM U16 TILL U12
• I klasserna U16-U12 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 4 matcher.

Vi har följande anmälningsavgifter:
• 1.700 kr övernattande lag som bokar deltagarkort.

• Speltid: 1 x 25 min.

• 2.900 kr icke övernattande lag som inte behöver
deltagarkort (lag som väljer lagtyp Lokalt lag).

TÄVLINGSFORM U11 OCH YNGRE

• 2.300 kr icke övernattande F/P 9 (Minihandboll) som
inte behöver deltagarkort (lag som väljer lagtyp Lokalt lag).

• I klasserna U11 och yngre får utslagningsmatcher inte
förekomma i enlighet med SHFs tävlingsbestämmelser för
barn och ungdom. Under matchen visas resultat men inga
resultat eller tabeller publiceras. I dessa klasser spelas
inget slutspel utan istället lottas lagen i gruppspel fördelat
över alla tre dagar. Lagen garanteras minst 5 matcher.

SISTA ANMÄLNINGSDAG 15 NOVEMBER!
Anmälan är godkänd först när anmälningsavgiften 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 då inte inkommit placeras laget efter det på
reservlistan.

• U 11-10 spelar på stor plan med sänkt målribba.
• U 9 spelar på minihandbollsplan (4 utespelare och
1 målvakt).

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

• Speltid: 1 x 25 min.

Lag som vid anmälan direkt hamnar på reservlista eftersom
klassen eller valt boendealternativ redan är fulltecknat, ska
vänta med att betala in anmälningsavgiften tills man har fått
besked om att man har kommit med.
De flesta av våra klasser brukar bli fulltecknade snabbt
– så vänta inte för länge med er anmälan!
Lag som drar sig ur turneringen efter att lottningen är
fastställd och utlagd på hemsidan (vecka 51) får utöver
erlagda avgifter betala tilläggsavgift på 2.000 kr.
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Lag som drar sig ur under turneringens gång får betala
tilläggsavgift på 4.000 kr utöver erlagda avgifter.

DELTAGARKORT
• Kategori C2 Hotell, enkelrum: 2.350 kr per deltagarkort
(för t.ex. ledare). I deltagarkortet ingår:

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

- Boende på hotell i enkelrum 2 nätter.
- Frukost dag 2 och 3, lunch dag 2 och 3,
		 middag dag 1 och 2.
- Fri transport med cupbussar och Jönköpings länstrafiks
		 bussar.
- Inträde på Rosenlundsbadet.
- Biljett till landskamp.

• Kategori A Hårdförläggning inkl transport: 1.300 kr per
deltagarkort. I deltagarkortet ingår:
- Boende på skola, konferensrum el. liknande 2 nätter.
- Frukost dag 2 och 3, lunch dag 2 och 3,
		 middag dag 1 och 2.
- Fri transport med cupbussar och Jönköpings länstrafiks
		 bussar.
- Inträde på Rosenlundsbadet.
- Biljett till landskamp.

• Kategori D Vandrarhem: 1750 kr per deltagarkort.
I deltagarkortet ingår:
- Boende på vandrarhem i flerbäddsrum 2 nätter.
- Frukost dag 2 och 3, lunch dag 2 och 3,
		 middag dag 1 och 2.
- Fri transport med cupbussar och Jönköpings länstrafiks
		 bussar.
- Inträde på Rosenlundsbadet.
- Biljett till landskamp.

• Kategori B - Hårdförläggning exkl transport: 1.150 kr per
deltagarkort. I deltagarkortet ingår:
Boende på skola, konferensrum el. liknande 2 nätter
(Flahultskolan, Hallbystugan, Attarpskolan och Attarpgården. Avståndet mellan boende och spelplatser är
mellan 10-25 min med bil och lagen måste ha tillgång
till egen transport då det tidvis saknas bra förbindelser
med kollektivtrafik).
Frukost dag 2 och 3, lunch dag 2 och 3,
middag dag 1 och 2.
Inträde på Rosenlundsbadet eller Flahultsbadet.
Biljett till landskamp.

• Kategori E Eget boende: 1.000 kr per deltagarkort.
I deltagarkortet ingår:
- Lunch dag 2 och 3, middag dag 1 och 2.
- Fri transport med cupbussar och Jönköpings länstrafiks
		 bussar.
- Inträde på Rosenlundsbadet.
- Biljett till landskamp.

• Kategori C1 Hotell, flerbäddsrum: 1.950 kr per
deltagarkort. I deltagarkortet ingår:

• Kategori F – Lokala lag: Lagen ordnar boende, mat
och transport själva. För biljetter till landskampen
hänvisas till föreningsbiljetter som säljs via
Småland-Blekinge HF (för lag från distriktet) eller
SHFs biljettförsäljning (https://handboll.ebiljett.nu).

- Boende på hotell i flerbäddsrum 2 nätter.
- Frukost dag 2 och 3, lunch dag 2 och 3,
		 middag dag 1 och 2.
- Fri transport med cupbussar och Jönköpings länstrafiks
		 bussar.
- Inträde på Rosenlundsbadet.
- Biljett till landskamp.

I samband med anmälan anger ni ett preliminärt deltagarantal. 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 2019 men gärna tidigare.
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DELTAGARKORTEN SKA VARA BETALDA
SENAST DEN 1 DECEMBER 2019.
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KOMPLETTERINGAR OCH ÄNDRINGAR

FÖRLÄGGNING

• Fram till den 12 december 2019 kan laget komplettera
antal deltagarkort (betalning måste då vara Hallbybollen
tillhanda senast den 17 december). Sedan stänger vi
funktionen att beställa deltagarkort via CupManager och
därefter kan komplettering ske endast i mån av plats och
i direkt kontakt med Hallbybollens cupteam. Dessa kompletteringar betalas på plats vid incheckningen (med Swish eller
kort).

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

• För deltagarkort som avbokas efter den 12 december 2019
tar arrangören ut en administrationsavgift på 500 kr per
avbokat deltagarkort. Återbetalning av deltagarkort kommer
dock 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 förläggningen serveras den i närmast liggande förläggning. Frukost
servereras från kl. 6.30.
• Lunch och middag serveras på Elmia (2 matsalar) och i
Junedalsskolans matsal samt ev Per Brahegymnasiets matsal.
Var laget ska äta sina måltider publiceras via lagkontot i
CupManager.
• 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 kommer vi att erbjuda att
lagen kan hämta matlådor.

• 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 (men i
den mån sådana finns så får ni självklart tillgång till dessa).
• Räddningstjänsten har strikta regler om hur många
personer som får bo i varje rum och hur madrasserna ska
placeras. Dessa regler måste följas. Lagansvarig får information av förläggningsvärden i samband med incheckningen på
förläggningen och är ansvarig för att följa gällande regler.
OBS att breda ”King size” madrasser inte är tillåtna för en
enskild person vid hårdförläggning, 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 så
kan det bli aktuellt att förlägga lag från samma förening och
åldersklass i samma rum.
• Hårdförläggning ska vara utrymd senast kl. 12 den
6 januari. Då ska lokalerna vara städade och återställda i
ursprungligt skick. Innan ni lämnar boendet ska förläggningsvärd ha godkänt att lokalen är ok. Bagage kan förvaras på
Cupcentret på Elmia eller på Junedalsskolan.
• Laget är ekonomiskt ansvarigt för eventuella skador som
orsakas.
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VARMT VÄLKOMNA!
HALLBY HANDBOLL
Kungsgatan 5 B
553 31 Jönköping
036 - 30 28 60 – telefontid måndag - fredag 10 -12
www.hallbybollen.se
bolleninfo @ hallbyhandboll.se
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