

inviterer til

minicup - håndball
Surnadal idrettshall, lørdag 18. januar 2020.
Kampstart kl. 11.00.

Generalsponsor - Surnadal IL

Hovedsponsor - Surnadal IL Håndball

Velkommen til en hyggelig dag i Surnadal Idrettshall!

ALDERSGRUPPE
Mini: Barn født 2011 – 2013
Vi legger ingen spesielle føringer på alders- og kjønnsfordeling på lagene,
men ønsker så langt det er mulig at barna født 2013 spiller på egne lag.
Vi vil ta hensyn til sammensetning av lagene ved oppsett av puljer.
SPILLETID
1 x 12 minutter
SPILLEREGLER
Kampene spilles etter reglene for 4er håndball, fastsatt av NHF.
Dette med unntak av spilletiden som settes til 1 x 12 min.
Vi spiller på 3 baner og alle lag vil bli satt opp med minst 3 kamper.
Alle spillere vil bli premiert når alle kamper er ferdig spilt.
Arrangør stiller med veiledere.
For at alle skal få mest mulig spilletid, oppfordrer vi til at man stiller
med færrest mulig innbyttere for hvert lag, og heller melder på flere lag.
BESPISNING
Vi har kiosk i hallen med salg av brus, pølser, kaffe, vafler m.m.

Påmeldingen åpnes for inntil 24 lag, etter førstemann til mølla-prinsippet.
Mer detaljert informasjon om gjennomføring, samt innmelding av spillere,
kommer vi tilbake til etter at alle påmeldingene er registrert.

Påmelding
Frist:

15. desember 2019 (men vær gjerne tidlig ute)

Påmeldingsavgift:

Kr 400,- pr. lag

Betaling:

Kontonr. 4040.55.77226 - innen 10. januar
Merk innbetaling med klubb + lag
Lag som ev. trekker seg etter påmeldingfrist
vil uansett bli belastet påmeldingsavgiften

Oppgi ved påmelding: Navn på laget (klubbnavn + nummer)
Fødselsår for hvert lag
Jenter, gutter eller mix for hvert lag
Kontaktperson + epost + telefon
F.eks:
Surnadal 3, 2011/2012, Gutter
Ola Nordmann
ola.nordmann@handball.no, tlf. 11 11 11 11

Påmelding sendes:

janne_rangnes@yahoo.no

Spørsmål?
Ta kontakt med Janne Rangnes på epost eller sms (tlf. 975 77 649)

