INDBYDELSE TIL
DTH JULECUP 2018
DIANALUND
27.-28.-29.
DECEMBER
UNGDOM
U10 – U18

STÆVNE-INFO
SPILLESTEDER
Håndboldhaller i Sorø Kommune.
OVERNATNING
Holbergskolen, Sømosevej 50, Dianalund. Der er plads til max. 50 overnattende
hold. Vi sætter denne begrænsning på de overnattende, da vi gerne vil fastholde
en høj kvalitet på såvel det sportslige, som indkvarteringen og bespisningen. Vi
lægger stor vægt på, at det sportslige og det sociale går hånd i hånd ved vores
stævne, og derfor vil vi ikke presse vores eksisterende faciliteter unødigt. Der er
dog ingen begrænsning på hold, der ikke overnatter.
RÆKKER / SPILLETID
U10 til U18, både drenge og piger / U10-U12: 2x15 | U14-U18: 2x20
STRUKTUR
Der afvikles indledende kampe hele torsdagen og fredagen, mens lørdag er
finaledag. Det tilstræbes, at alle hold får minimum fem kampe.
HOLDGEBYR / DEPOSITUM
Holdgebyr: kr. 1.000 pr. hold / depositum: kr. 500 pr. hold
Depositum tilbagebetales ikke ved skader på inventar eller udeblivelser fra kampe.
I år giver vi én gratis træner pr. tre tilmeldte hold. Rent praktisk refunderes det
som depositum efter stævnet.
DELTAGERGEBYR (u/ overnatning)
Kr. 325,Dækker deltagelse, underholdning torsdag aften og fredag aften, samt T-shirt.
DELTAGERGEBYR (to overnatninger)
Kr. 675,Dækker deltagelse, underholdning, transport, overnatning (fra torsdag til lørdag),
T-shirt og bespisning (2 x morgen, 2 x frokost, 2 x aften).
BETALING
Holdgebyr/depositum samtidig med tilmelding til konto: 9883 – 0000 234 641.
Tilmeldingen er ikke endeligt registreret, før holdgebyret er os i hænde. Hvilket
skal ske senest 15. november. Deltagergebyr senest 1. december.

PRÆMIER
Der vil være personlige statuetter til nr. 1, 2 og 3 i alle rækker, samt pokal til
vinderholdet. Yderligere er der personlige præmier (håndboldgear) til nr. 1, 2 og 3 i
hver række. Maks. 12 præmier pr. hold.
UNDERHOLDNING
Torsdag aften er der opvisningskamp(e). Fredag aften afholder vi sodavandsdiskotek med nytårstema for stævnets deltagere. Der er også ledermøde fredag.
DOMMERE
Der benyttes i vid udstrækning kun HRØ-uddannede dommere. Der tilstræbes to
dommere i U16 og U18-rækkerne, samt alle finaler.
REGLER
Der spilles efter "Turneringsreglement Øst", dog med den undtagelse, at vi tillader
at anvende op til 12 spillere pr. kamp i U10-rækkerne.
Ved direkte rødt kort (ikke tredjegangsudvisning) tildeles automatisk 1 kamps
karantæne. Den stævneansvarlige i hallen underretter altid stævnekontoret. Ved
særligt grove forseelser kan der tildeles strengere straf, eller i helt ekstreme
tilfælde udelukkelse fra resten af stævnet. Ved alle direkte røde kort, er det den
holdansvarliges pligt at kontakte stævnekontoret inden næste kamp for at blive
orienteret om strafudmålingen. Den stævne-ansvarlige i hallen bliver også
informeret.
TRANSPORT (kun for overnattende hold)
Man bedes på blanketten angive, om man ønsker at benytte sig af vores
busstransport. Vi giver ikke afslag i prisen, hvis man ikke gør, men det hjælper os
til en endnu bedre planlægning af ruter og afgangstider. Vores plan er at indsætte
store rutebusser om morgenen og aftenen, og minibusser til at køre mellem
hallerne i løbet af dagen. Busser kan bookes pr. telefon. Ventetid kan forekomme.
MENU
Morgenmad: Yoghurt, havregryn, brød, ost, pålæg, marmelade mv.
Frokost: Smurt sandwich, pastasalat, frugt og kildevand.
Aftensmad: Byg-selv-burger (torsdag). Pasta med kødsauce, salat og flute

(fredag).

NB: Ret til ændringer forbeholdes.

TILMELDING/FRIST
Udfyldt blanket sendes senest 15. november 2018 til: rico.dth@youseepost.dk
STÆVNE-ANSVARLIG
Rico Jørgensen – mobil: 2143 8770 - mail: rico.dth@youseepost.dk
HJEMMESIDE
Se resultater og andet info via: www.dthk.dk

