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SMAALENENE CUP

Deltagerkort
Alle spillere må løse deltagerkort. 2 lagledere pr. lag er gratis.  
Bestilling og betaling innen 1. august 2016.

Deltagerkort A: Kr. 630,-  
 2 overnattinger inkl. frokost og 2 varme måltider.  
 Cup t-skjorte

Deltagerkort B: Kr. 330,- 
 2 varme måltider 
 Cup t-skjorte

Deltagerkort C:  Kr. 130,- 
 Cup t-skjorte

Østfoldbadet
     Alle spillere og trenere / oppmenn som  
     har kjøpt  deltagerkort får gratis   
     inngang til Østfoldbadet mellom   
     kl. 1900 og 2200 på lørdag 27.august.  
     Spillere under 10 år må ha med en foresatt. 
     De som ikke har løst deltagerkort må  
     betale 50 kr for inngang.

     På Østfoldbadet i Askim sentrum kan hele  
     familien more seg med ulike aktiviteter.  
     Østfoldbadet er et komplett badeland og  
     moderne fritidsbad.

- Bassenger, stupebrett og vannsklier        
- Lekebasseng for de minste        
- Bølgebasseng          
- Idrettsbasseng          
- Klatrevegg fra vannflaten         
- Strømkanal med bakevje og          
  sittebenker i vann           
- Varmtvannsbasseng         
- Vannsklier, rutsjebane bratt, magasug,        
  30 m. lang. Rutsjebane 62 m. lang

Mer informasjon om Østfoldbadet finner dere på www.ostfoldbadet.no 

SportSButikk 

i utvAlgte hAller

- Fontener, vannfall, grotte og boblefelt 
- Boblebad     
- Strandsone/kafeteria    
- Dampbadstu med 50 °C  og 100 % luftfuktighet 
- Tørr badstu med 90 °C    
- Stupeanlegg 1, 3 og 5 m.   
- Kaldkulp med vann rett fra Glomma 
- Utendørs massasjebad 



Sted:  Trøgstad - Askim - Spydeberg - Eidsberg - Marker - Skiptvet

Dato:  26. - 28. august 2016

Deltagere:   Alle aldersbestemte klasser samt senior dame/herre

premiering:  Alle spillere t.o.m klasse 11 år får medlaje. Lag som blir nr.1 og 2 i A og B  
  sluttspill (12år - Sr.) får pokal og lagpremie.

påmelding:  - kr. 1000,- for aldersbestemt og kr.1200,- for senior 
  - Hvert 5. lag er gratis 
  - Trekke lag etter 01.08. - kr. 2500,- i gebyr 
  - Påmelding via vår hjemmeside: www.smaalenenecup.no 
  - Her vil dere også finne kontaktinformasjon vedrørende  
    påmeldingen. 
  - Husk å oppgi e-post adresse, telefon nr., divisjon (senior),      
     nivå (aldersbestemt) 
  - Alle spillere må løse deltagerkort

Alle lag må møte i Askimhallen i god tid før første kamp for å hente ut lagsmapper og lagsposer. 
Innlevering av spillelister gjøres i den hall hvor laget har sin første kamp.

regler:   Turneringsregler iht. NHF. Sluttspill fra 12 år og oppover. A og B sluttspill.  
  Ingen lagstimeout. Se www.smaalenenecup.no for øvrige regler.

Spilletid:   8–11 år: 1x15 min. 
  12–15 år: 2x15 min. 
  16 år og oppover: 2x18 min. 
  Alle lag spiller på stor bane

klasser / spilletider:           
Ved liten deltakelse i enkelte årsklasser forbeholder vi oss retten til å slå sammen klasser.   
Alle lag må beregne å spille kamper på fredag fra kl. 18.00. Unntak fra dette må avtales innen 
01.08.2016 

Arrangør:  HK Trøgstad 97, Skiptvet IL, Askim IF, Spydeberg IL, Ørje IL og HK Eidsberg.

påmeldingsfrist:  20/6 - 2016. Gyldig påmelding ved betaling.

kontonummer:   1080.25.70630

kontaktperson:   Anita H. Foss - Tlf. 905 61 373. Mail: af@privatmegleren.no

overnatting:  Overnatting på skoler

Vinnere av Fair Play prisen, Smaalenene Cup 2015

hk trøgstad 97 J-10.         
Askim og Mysen Rørs Fairplay-pris gikk i 2015 til HK Trøgstad 97`s J-10. De er 19 glade jenter 
som fikk prisen for positivitet og innsatsvilje. Ellers er det lagt til grunn at de har en trener og 
oppmann som gjør alt for jentene skal trives og utvikle seg! De stilte to lag i Smaalenene Cup. 
Premien ble en pizzakveld for hele gjengen på Peppes!

Smaalenene Cup 2016
vi har igjen gleden av å invitere gamle og nye lag til Smaalenene Cup 2016. Cupen avvikles  
helgen 26. - 28. august. Smaalenene Cup arrangeres for 8. gang i 2016 og er indre Østfolds 
største idrettsarrangement. i 2015 hadde vi 165 påmeldte lag som var ny rekord.

vår målsetting er:  - Skape håndballglede       
   - Skape engasjement blant spillere, lagledere og foreldre   
	 	 	 -	Skape	en	flott	håndballturnering	for	alle	lag	i	alle	klasser,	for	både	gutter	og	jenter

Dette skapes gjennom FAir plAY,  gode holdninger, smil og latter.    
Kampene vil foregå i 7 haller og på 10 spilleflater med Askimhallen som hovedarena.   
Alle hallene ligger med korte avstander til hverandre.


