Bø Sommarland Cup 2019
Skarphedin Handballgruppe har i samarbeid med BØ SOMMARLAND gleden av å invitere til
håndballturnering for 32. gang for aldersbestemte lag i Bø i Telemark 14.-16.juni 2019.

Velkommen!
Bø Sommarland Cup er en cup for hele familien! Ta med store og små til ei aktivitetshelg i den flotte
bygda vår! Dette er cupen som har ALT på et sted!!





Alle kampene spilles i Telemarkshallen med kortterminal i alle utsalg
Egen inngang til Sommarland fra hallen
Flotte turområder i skog og fjell
Shopping og trivelige kafeer i Bøgata

Påmelding,
startkontingent og
innbetaling

Spillested

Påmelding og frist for betaling av startkontingent: 15.mars 2019
Betalingsfrist for deltagerkort og diverse bestillinger: 20.april 2019
Alle innbetalinger skjer til kontonummer 2630.32.22072 (Sparebanken
Din). Det er viktig at lagene betaler samlet, slik at vi lett kan holde overs
STARTKONTINGENTEN
Klasse 9 - 10 – 11 år
kroner 1.650
Klasse 12 – 13 – 14 – 15 år
kroner 1.950
Påmeldingen er ikke gyldig før startkontigenten er innbetalt.
Turneringen blir spilt i Telemarkshallen. KAMPENE VIL BLI SPILT PÅ
KUNSTGRESS. Bruk at fotballsko er ikke tillatt! Telemarkshallen ligger vegg
i vegg med Bø Sommarland. Det er egen inngang til familieparken fra
hallen.
Ved stor pågang kan det hende at Gullbringhallen/VGS hallen blir brukt.
bruk.
Vi følger NHF sitt reglement ift klisterbruk.

Deltakere

BØ SOMMARLAND CUP er åpen for alle lag tilsluttet NHF. Vi har en
grense på antall lag som kan delta. LAG SOM BESTILLER A-KORT VIL BLI
PRIORITERT TIL TURNERINGEN. Dersom det er for mange påmeldte lag,
vil de lagene som bestiller A-kort gjennom cupen bli prioritert.
Vi oppfordrer guttelag å melde seg på.

Deltakerkort

Vi tilbyr et deltagerkort og et kort for medreisende.
A-kort (deltagerkort):
 2 overnattinger
 Frokost lørdag og søndag med mulighet for å smøre niste
 Middag lørdag
 Fri transport mellom overnattingsted og hallen
 2 dagers billett til Bø Sommarland (lør-søn)
 aktivitet lørdag kveld
 Pris: kr 1350, A-KORT MED CUP T-SKJORTE (teknisk) : kr 1500,B-kort:
 2 dagers billett til Bø Sommarland (lør-søn).
 aktivitet lørdag kveld
 Pris: 375.C-kort (kort for medreisende):
 Dette er ikke et deltagerkort og er ment for tilreisende utenom
laget.
 2 dagers billett til Bø Sommarland (lør-søn).
 Pris: 299.HUSK AT LAGLEDERE SOM FØLGER LAGENE OGSÅ MÅ HA A-KORT

Klasseinndeling

G15 født 2003 eller senere
G14 født 2004 eller senere
G13 født 2005 eller senere
G12 født 2006 eller senere
G11 født 2007 eller senere
G10 født 2008 eller senere
G09 født 2009 eller senere

-

J15 født 2003 eller senere
J14 født 2004 eller senere
J13 født 2005 eller senere
J12 født 2006 eller senere
J11 født 2007 eller senere
J10 født 2008 eller senere
J09 født 2009 eller senere

Vi følger klassene som lagene har spilt i sesongen 18/19 og disse
gjelder under BØ SOMMARLAND CUP. Lagene er selv ansvarlig for at
laget blir påmeldt i riktig klasse.
Vi tar forbehold om at dersom påmeldingene til de forskjellige klassene
ikke er stor nok til å gjennomføre forsvarlig sluttspill, vil
klasseinndelingene kunne bli endret. Klubben kan delta med flere lag i
samme klasse. En spiller kan også delta på flere lag i turneringen, men
bare på et lag i samme klasse.
Kamp program

Reglement
Dispensasjoner

Turneringssystem

Innkvartering

Matservering

Transport

Praktisk informasjon
Parkering
Telemarkshallen

Kontakt oss

Kampprogrammet vil bli publisert ca 10 dager før turneringen starter.
Lagene må regne med å bli satt opp på kamp tidlig lørdag morgen, og
finalene vil gå søndag ettermiddag
BØ SOMMARLAND CUP spilles etter NHF sitt reglement.
Det tillates inntil 1 dispensasjonspiller på hvert lag.
Dispensasjonsbekreftelse fra egen krets må medtas og meldes inn på
forhånd.
Har laget flere spillere på dispensasjon, må dette spille en klasse opp
Alle lag får minimum 3 kamper. Spilletiden for alle er 2x10 minutter.
Lagene bytter ikke side. I klassene 9, 10 og 11 år spilles det vanlig
serie.
IInnkvartering
klassen 10 ogskjer
11 årpåspilles
håndball
med nedsenket
tverrligger.
skoler6-er
og andre
institusjoner
i Bø. Sovepose
og
liggeunderlag må medbringes. MINIMUM EN VOKSEN LEDER PR. LAG MÅ
OVERNATTE SAMMEN MED SPILLERNE.
Hver skole har egne vakter og en liten salgsbod. Alle lag må sørge for at
all bagasje er ute av skolen innen kl 12.00 på søndag.
Lag fra samme klubb ønsker overnatting på samme sted, bes opplyse
om det ved påmelding. Ønsker etterkommes så langt lar seg
gjennomføre.
Det blir servert frokost lørdag og søndag, og middag lørdag. Nistepakke
kan lages og tas med fra frokosten. For dem med A-kort.
Matserveringen foregår i Gullbring Kulturanlegg.
Fri transport mellom overnattingsted og Telemarkshallen/Bø
sommarland. For dem med A-kort
For de som kommer med tog på Sørlandsbanen kan transport av
bagasje organiseres etter avtale.
Alle gjenglemte ting blir tatt vare på i 3 måneder etter turneringen.
Det koster 100 kr å parkere ved Telemarkshallen.
Dette gjelder hele helgen.
Parkeringsbevis kan kjøpes på forhånd, på skolen, ved innsjekk eller når
man ankommer hallen.
Spørsmål bes rettet på e-post leder@bosommarlandcup.no
Ved spørsmål som ikke kan stilles per e-post kontakt Lars Jørum,
mobil: 93221528
Følg oss på facebook: Bø Sommarland håndballcup
www.bosommarlandcup.no

