EGENE-Cup 2018
24. – 25. marts 2018
i Gråsten
Håndboldklubben EGENE har igen fornøjelsen af at kunne byde velkommen til

EGENE-CUP
for U10, U12 og U14 (piger/drenge)
med puljer i A, B og C-rækker,

Vi ser frem til stævnet, som gennem årene har udviklet sig til et af de mest eftertragtede
stævner i Sønderjylland. Mange klubber anvender stævnet som ”sæsonafslutning”, en
sportslig og social afslutning i hyggelige og festlige rammer. Vi kan varmt anbefale
EGENE-Cup, og glæder os til at modtage jeres tilmelding og byde jer velkommen i
Gråsten.

HVORFOR EGENE-CUP HOS EGENE-CUP, GRÅSTEN?






God turneringsform
Bustransport mellem spillesteder under hele stævnet
Indkvartering på Gråsten Skole
God mad
Gode præmier

GRUPPEINDDELING:
U10 (piger/drenge) årgang 2007/2008
U12 (piger/drenge) årgang 2005/2006
U14 (piger/drenge) årgang 2003/2004

SPILLESTEDER:
 Der spilles i nærliggende haller.

SPILLETIDER:
Alle kampe: 2 x 11 min. Uret kører i halvlegen og der foretages ikke baneskift.
(gælder dog ikke i finalerne)

TURNERINGSREGLER:







JHF kreds 8’s turneringsreglement – også for dommerpåsætning.
Dommerne er påsat fra JHF Kreds 8, og ikke klubbens.
Indledende puljekampe i A, B og C-rækker.
Derefter A- og B-slutspil i hver række.
Alle hold garanteres mindst fire kampe.
Der gives KUN dispensation til første års spillere, og der kan maksimalt benyttes to
dispensationsspillere på holdet pr. kamp.
 Èn spiller må kun deltage for ét hold under hele stævnet.

PRÆMIER:
Der er flotte præmier til nr. 1 og 2 i alle slutspil
(maks. 14 personer inkl. ledere pr. hold).

HOLD- OG DELTAGERGEBYR:
Gebyr pr. hold:
Pris pr. deltager (lør-søn):
Overnatning fre-lør inkl. morgenmad:
Deltagergebyr uden overnatning og forplejning:
Frokostpakke søndag:

900,00
350,00
75,00
150,00
40,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

DELTAGERGEBYR ER INKL.:








Bustransport mellem hallerne
Frokostpakke for overnattende fredag til lørdag
Overnatning lørdag til søndag
Aftensmad lørdag
Morgenmad lørdag og søndag
Arrangement for spillere lørdag aften
Ledertræf lørdag aften

STÆVNE T-SHIRT:
Der er mulighed for tilkøb af stævne t-shirt.
Kan bestilles på tilmeldingsblanketten.
Stævne t-shirt

50,00 kr.

INDKVARTERING:
Alle indkvarteres på Gråsten Skole og omegn, i umiddelbar nærhed af Ahlmannsparken.
I bedes huske på, at der ikke plads til at alle tager en dobbelt luftmadras med. Der kan
ligeledes ikke forventes, at trænere og ledere kan få eget lokale.

TILMELDING SENEST DEN 9.2.2018!
 Tilmelding senest den 9.2.2018 via vores hjemmeside www.hkegene.dk. Efter
modtagelse af jeres tilmelding fremsendes foreløbig bekræftelse pr. e-mail.
 Betaling af holdgebyr skal ske ved tilmelding. Når betalingen er registreret,
fremsendes endelig bekræftelse pr. e-mail.
 Tilmeldingerne behandles i den rækkefølge de modtages (begrænset antal)
 Deltagergebyr (spillere og ledere) betales senest den 2.3.2018.
 NB! Er jeres indbetaling ikke registreret på nedenstående konto senest den
2.3.2018, betragtes det som et afbud, og en klub fra ventelisten vil få tilbudt jeres
plads.
 Sydbank, reg.nr. 8060, konto nr. 1006267.
 Afbud: Indbetalt holdgebyr refunderes ikke!
Ved afbud 14 dage før stævnet, refunderes 50% af indbetalt deltagergebyr.
Ved afbud i ugen op til stævnet, refunderes indbetalt deltagergebyr ikke.
Kontaktperson/turneringsansvarlig:
Gitte Thaysen - mobil: 61 68 11 26 - E-mail: thaysen@webnetmail.dk

Vi glæder os til at se dig
Håndboldklubben Egene Gråsten

www. hkegene.dk

