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Handbollsturneringen för de yngsta handbollsspelarna! 

Alla planer och förläggningar inom gångavstånd. Den perfekta avslutningen på inomhussäsongen 

 

    

 

VARFÖR MINILEKEN? 
Det finns relativt få turneringar för våra yngsta 
spelare. Den här turneringen vänder sig till just 
denna kategori.  

Turneringen spelas under två dagar där båda 
dagarna, enligt anvisningar från 
Handbollsförbundet, spelas som gruppspel utan 
tabeller. Dag två är grupperna seedade för att 
lagen ska möta lag som är på motsvarande 
kunskapsnivå. 

Föreningar äger rätt att anmäla flera lag i samma 
klass. Antal lag i varje klass är begränsat. Vid 
eventuell gallring tillämpas principen ”först till 
kvarn”. Urval baseras på tidpunkt för betalning av 
anmälningsavgift. 

TURNERINGEN OMFATTAR KLASSERNA  
Pojkar / flickor födda 11 eller senare:  
2X10 min på hel plan, påhängsribba  

Pojkar / flickor födda 12 eller senare: 
2x10 minuter, tvärplan 

Pojkar / flickor födda 13 eller senare: 
2x10 minuter, tvärplan 

TÄVLINGSFORM, SANKTION, PRISER  
Lagen placeras i grupper om 4-6 lag där alla möter 
alla. I undantagsfall kan 3-lagsgrupper med 
dubbelmöte skapas.  Dag två är grupperna 
omlottade så att lagen får spela mot jämna lag. 
Minst 3 matcher per lag och dag. 

Turneringen är sanktionerad av Svenska 
Handbolls-förbundet och genomförs enligt SHF:s 
regler.  

Alla spelare som deltar i turneringen får medalj. 

 

ANMÄLNINGSAVGIFT  
Anmälan görs via vår cupsida senast 31 mars 
2022. Anmälningsavgift 1100 kr/lag.  
https://www.procup.se/cup/34827.htm 

Inbetald anmälningsavgift återbetalas inte för lag 
som lämnar återbud efter anmälningstidens 
utgång. Om cupen blir inställd återbetalas alla 
anmälningsavgifter. 

MAT 
Intensiva handbollsdagar kräver att spelarna äter 
ordentligt för att orka med. Övernattande lag med 
gästkort serveras mat i anslutning till spelområdet.  
För övriga lag och publik säljs bl.a korv, 
hamburgare, smoothies, pastasallader och 
smörgåsar. Även kaffe, läsk, fikabröd och godis 
finns till försäljning. 

UPPLYSNINGAR 
För frågor eller andra upplysningar vänligen 
kontakta oss via e-post: minileken@ksk.se 

Löpande information publiceras på Minilekens 
hemsida https://www.procup.se/cup/34827.htm 
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