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

Kr. 700,2 overnattinger inkl. frokost og 2 varme måltider.
Cup t-skjorte

Deltagerkort B:

Kr. 130,Cup t-skjorte
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Smaalenene Cup 2019
Vi har igjen gleden av å invitere gamle og nye lag til Smaalenene Cup 2019. Cupen avvikles
helgen 23. - 25. august. Smaalenene Cup arrangeres for 11. gang i 2019 og er Indre Østfolds største idrettsarrangement. I 2018 hadde vi 200 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 8 haller og på 12 spilleflater med Askimhallen som hovedarena.
Alle hallene ligger med korte avstander til hverandre.

Vinnere av Fair Play prisen, Smaalenene Cup 2018

Bruk av klister:		 - Det er tillat med klister fra og med 15 års lag til senior.
Lagpåmelding:		
- kr. 1 000,- for aldersbestemt og kr.1 200,- for senior
		 - Alle spillere må løse deltagerkort, se baksiden				
		 - Trekke lag etter 1. august. - kr. 2 500,- 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.					
		
Alle lag må møte i Askimhallen i god tid før første kamp for å hente ut lagsmapper og lagsposer.
Innlevering av spillelister gjøres på nett.
Regler: 		 Turneringsregler iht. NHF.
A og B sluttspill fra 12 år- senior. Ingen lagstimeout. 		
Se www.smaalenenecup.no for øvrige regler.
Spilletid:

6-8 år:
1x15 min.
4 spillere inkl. flyvende keeper
9–11 år:		 1x15 min.
12 spillere
		12–14 år:		 2x15 min.
12 spillere
15 år: 		 2x15 min.
14 spillere
		16 år - Senior: 2x18 min.
14 spillere
6-8 år spiller på liten bane
9 år til senior spiller på stor bane

Eidsberg G-11. 								
Askim & Mysen Rørs Fairplay-pris gikk i 2018 til Eidsberg G-11. Laget består av en gjeng
spilleglade og supre gutter som har godt humør og viser stor spilleglede.
Laget støttes av en gjeng med supre foreldre og har gode lagledere. Ellers er det lagt til
grunn at de har en trener og oppmann som gjør alt for at guttene skal trives og utvikle seg!
Premien er en pizzakveld for spillere, trenere og oppmenn.

Klasser / spilletider: 										
Ved liten deltakelse i enkelte årsklasser forbeholder vi oss retten til å slå sammen klasser/
nivåer. Alle lag må beregne å spille kamper på fredag fra kl. 18.00.
Arrangør:		 HK Trøgstad 97, Skiptvet IL, Askim IF, Spydeberg IL, Ørje IL og HK Eidsberg.
Påmeldingsfrist:		 Gyldig påmelding ved betaling innen 20. juni
Betaling av deltagerkort innen 1. august

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

Kontonummer: 		 1080.25.70630

Dato:		
23. - 25. august 2019

Kontaktperson: 		 Jan Petter Hagen - Tlf. 906 96 774. Mail: post@smaalenenecup.no

Deltagere: 		 Alle aldersbestemte klasser samt senior dame/herre

Overnatting:		
Overnatting på skoler

Premiering:		 Klasse 6-11 år får medalje.
12 år - senior, 1 og 2 plass i A og B sluttspill blir premiert.

Se www.smaalenenecup.no for mer informasjon

