
 

Inbjudan Aprilcupen 2022 

15:e upplagan av vår kära aprilcup verkar äntligen bli av! Den 9-10 april 2022 är ni välkomna till 

Anderstorp för handbollsfest. Perfekt avslutning på säsongen för våra minsta handbollsspelare. 

 

Lördag 9 april 

P11, F10, P9 & F8 

 

Söndag 10 april 

F11, P10, F9, P8 

 

Tävlingsform 

Gruppspel om 3-5-lagsgrupper. Efter ett 

första gruppspel kommer tävlingsledningen 

att lotta om lagen och nivåanpassa 

resterande matcher för att lagen ska få 

möjlighet att spela jämnare matcher. 

För tävlingsregler, www.aprilcupen.com 

 

Minst 4 matcher/lag 

Spelform 

U11: Helplan, sänkt ribba 

U10: Helplan, sänkt ribba 

Minihandboll U9-8: På tvären 

Klasser (10) 

F11, F10, F9, F8 

P11, P10, P9, P8 

Klasserna är begränsade. Först till kvarn där betalningsdatum gäller. Vid för få anmälda lag kan 

klasserna i minihandboll komma att slås samman. 

 

 

 

 



Matchtid 

1x15 min 

Hallar 

Anderstorps Sporthall 

Töllstorpshallen, Gnosjö 

Töråshallen, Anderstorp 

(Anderstorps Sporthall är cupens 

huvudarena. ) Matservering sker i 

huvudarenan samt i Töllstorpshallen. 

Lottning 

Publiceras på www.aprilcupen.com 

Ev. ändringar endast på hemsidan. 

Bollar 

Arrangerande förening står för bollar. 

Storlekar enligt Småland-Blekinge 

Handbollsförbunds rekommendationer. 

Övrigt 

I övrigt följer tävlingen Svenska 

Handbollsförbundets bestämmelser för 

sanktionerad ungdomstävling. 

____________________________________________________________________________ 

Avgifter och priser 

 

Lagavgift: 1100:-/lag 

Gästkort 1: 220:-/pers 

- Övernattning i skolsal 

- Frukostbuffé 

- Ett ledarkort ingår per 10 st gästkort 

Gästkort 2: 300:-/pers 

- Övernattning i skolsal 

- Frukostbuffé 

- Lunchbuffé inkl. sallad, dryck och kaffe 

- Ett ledarkort ingår per 10 st gästkort 

Ytterligare alternativ: 

 

 

Frukost: 50:-/pers 

- Frukostbuffé 

- Serveras mellan kl. 06.30-09.30 

- Kan även förbeställas av medresenärer 

Lunch: 95:-/pers 

- Lunchbuffé inkl. sallad, dryck och kaffe 

- Serveras mellan kl. 11.00-14.00 

- Kan även förbeställas av medresenärer 

Mellanmål: 50:-/pers 

- Mellanmål bestående av frukt, ostfralla 

och smoothie 

(OBS! Endast förbeställning) 

- Kan även förbeställas av medresenärer 

 

Hamburgare, toast, grillkorv och ett brett kiosksortiment finns till försäljning båda dagarna. 

Aprilcupströja: 180:- (inkl. tryck) Under turneringen går det att köpa vår cuptröja i funktionsmaterial 

med personligt tryck. 

 



Anmäl er på aprilcupens hemsida och gör ni det innan den 31 januari 2022 och var med i 

uttlottningen av en gruppbiljett för 20 personer till er lag till High Chaparral, värde 5800:- 

 

 

Aprilcupen föddes år 2006 då ungdomstränarna Karl Björkman och Thomas Dyberg bestämde sig för 

att anordna en turnering i minihandboll för pojkar födda 1996. 

Turneringen hade endast nio lag men blev ändå en succé då många av oss i föreningen fick se den 

glädje och entusiasm som lagen deltog med. Detta blev starten för något som vi i föreningen kände 

att vi ville bygga vidare på och vi tog med oss hållpunkterna att turneringen ska ge en rolig och 

trevlig idrottsupplevelse både för spelare, ledare och supportrar som en perfekt avslutning på 

säsongen. 

Turneringen har sedan dess utvecklats till att omfatta de fyra yngsta åldersklasserna och är idag ett 

arrangemang där stora delar av föreningens medlemmar är engagerade. Under de år turneringen 

har genomförts har vi haft deltagande lag från sammanlagt sju olika handbollsdistrikt. 

Vi erbjuder bland annat övernattningskort så man kan åka dagen före man spelar eller kanske till och 

med deltaga i 2 olika åldersklasser på olika dagar. Som en av få endagarsturneringar erbjuder vi även 

en lunchbuffé som både spelare, ledare och supportrar kan köpa. 

Varmt välkomna med er anmälan! 

 

 

 

 

Våra sponsorer: 

 

http://www.aprilcupen.com/
https://www.highchaparral.se/

