
Första helgen: 21-23 april 2023

F16 & P16 (-06) 
F15 & P15 (-07) 
• Matchtid 2x20 min
• Minst 4 matcher per lag 
• Gruppspel
• A & B-slutspel
• Segrande lag A-final lagpris
• Induviduella priser till alla finallagen i A- & B-slutspel

F11 & P11 (-11)
F10 & P10 (-12) 
F9 & P9 (-13)
• Matchtid 2x10 min
• 4-5 matcher per lag
• Sänkt målribba
• Gruppspel
• Pris till alla spelare

U8 (-14) 22-23 april
• Matchtid 2x10 min
• Minihandboll med 4+1 spelare
• 4-5 matcher per lag
• Gruppspel
• Pris till alla spelare

Andra helgen: 28 april - 30 april 2023

F14 & P14 (-08)
F13 & P13 (-09)
F12 & P12 (-10)
• Matchtid 2x15 min
• Minst 4 matcher per lag
• Gruppspel
• A & B-slutspel
• Segrande lag A-final lagpris
• Individuella priser till finallagen i A- & B-slutspel

HANDB0LLSFEST I ALINGSÅS UNDER TVÅ HELGER
Handboll för Alla: 22 april  

Under lördagen den 22 april bjuder vårt handbollslag
med funktionsvariation in till turnering.
• 3 matcher
• Matchtid 2x10 min
• Gående handboll, ej rullstol

exklusiv partner



Avgifter anmälan
Anmälan görs via hemsidan potatiscupen.nu.

Övernattande lag: 1 900 kr
Ej övernattande: 2 700 kr

Anmälningsavgifter Minihandboll en natt
Övernattande lag: 600 kr
Ej övernattande: 600 kr
Anmälningsavgifter Hanboll för Alla: 1 500 kr

Deltagarkort
Det digitala deltagarkortet blev en succé för både
användare och arrangör 2022. Efter ett års erfarenhet
kommer vi utveckla dessa, men som alltid finns följande 
att presentera redan nu:

A: Hårdförläggning 1195kr
B: Hotell 2195kr (begränsat antal platser)
C: Minihandboll 1 natt hårdförläggning 895kr

Övriga deltagarkort
Lokala deltagarkort med varierande innehåll kommer
presenteras på hemsidan.

Potatiscupen.nu
På vår hemsida finns mycket mer information och där 
anmäler man sitt lag. Varmt välkomna till Potatisstaden, 
Caféstaden och Lights in Alingsås-staden i april 2023.

Domaranmälan
I samarbete med PEAB Alingsås är Potatiscupen ett
riktigt bra val för hela landets domarkår.

Logi
Alingsås Vandrarhem mitt i Alingsås med närhet till allt. 
Boende med säng och sänglinne, toalett och dusch i 
korridor.
Mat
Frukost i Cupmatsal alt. frukostpåse på Vandrarhem.
Matersättning 100:-/lunch och 130:-/middag.
Värdecheck spelhallskiosker 150:-/domare.
Ekonomi
• Arvode 4:-/minut oavsett ålder på match.
• Två-domarsystem: 11 år och äldre
• En-domarsystem: 10 år och yngre
• Reseersättning, men gärna övernattning.
Anmälan
Via domarportalen i Potatiscupen.

Arrangör
Alingsås HK
Bryggaregatan 4
441 30 Alingsås
Info@ahk.nu
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