
Handbollsfest i Helsingborg

2–4 SEPTEMBER  

2022

13–18 år
Möt de bästa lagen 
från Sverige, Norge, 
Danmark, Tyskland 

och Polen.



Förra årets cup blev en succé – trots pandemins 
restriktioner tog mer än 100 lag chansen att spela 
spännande matcher med bra domare och fina priser. 
I år har vi utökat klasserna och ser fram emot fullt 
drag i arenan. Med sponsorernas stöd och ett starkt 
engagemang ska vi se till att ni bor bra och får möta 
de bästa lagen från Nordeuropa.

FAKTA ÖRESUNDS CUP 2022
• Klasser: U13/U14, U15/16, U17/18 (pojkar/flickor)
• Matchtid: 2 x 25 minuter
• Arrangör: OV Helsingborg
• Sponsorer: Adidas och Scandic

AVGIFTER
Hela avgiften återbetalas om cupen blir  inställd. 
Läs mer om avgifter och erbjudanden på 
www.oresundscup.se.

Anmälningsavgift per lag
• Övernattande lag 1750 kr
• Ej övernattande lag 2900 kr

Välkommen till andra upplagan av Öresunds Cup – en internationell turnering 
av hög klass på det moderna Olympia-området i Helsingborg.

I år bjuder vi in U13/U14, 
U15/16 och U17/18

Tillsammans gör vi Öresunds Cup till en  fantastisk 
upplevelse! Läs mer och anmäl ditt lag senast 
2022-08-12 på: www.oresundscup.com

Deltagaravgift för övernattande lag:  
1900 kr/person
Njut av en komfortabel vistelse från fredag till 
söndag på Scandic Hotel Nord, några kilometer från 
arenan. I priset ingår:
• Logi i rum med 2–4 sängar
• Frukost och middag på hotellet (×2)
• Lunch i cup-matsal (×2 lördag/söndag)
• Frukt, dricka och förfriskningar i cup-lounge
  Fler saker tillkommer innan cupen

Deltagaravgift för ej övernattande lag:  
350 kr/person
I deltagaravgiften för lag som inte övernattar ingår 
ett utmärkt matpaket:
• Lunch i cup-matsal (×2 lördag/söndag)
• Frukt, dricka och förfriskningar i cup-lounge
  Fler saker tillkommer innan cupen

FÖRRA ÅRETS FINALER
B 17–18: H43 Lund HF:2 – IK Sävehof: (22–30)
G 16: Spånga HK – LUGI (15–22)
G 17–18: OV Helsingborg HK – LIF Lindesberg: (21–22 e.s.)

Öresund cup en perfekt försäsongscup med bra 
motstånd, bra arrangemang och extra kul med 
fri resa över till Danmark. Allting funkade perfekt 
och OV har bra organisation och vi kommer gärna 
tillbaka för nya spännande matcher o upplevelser!”

Erik Wallin
LIF Lindesberg

’’


