KYSTBYCUPEN 2012

Skjervøy IK sammen med våre
samarbeidspartnere ønsker
velkommen til
Kystbycupen 2012.
Skjervøy IK arrangerer
håndballturnering

12.-14. oktober
2012

Priser og betaling
PRISER:
Deltakeravgift kr 500 pr lag.
Overnatting kr 500 pr lag.
Forhåndsbestilte måltider pr person(pris
samlet for to dager):
Frokost kr 100.
Middag kr 200.
BETALING:
Betaling av deltakeravgift, overnatting og
forhåndsbestilt bespisning innbetales til vår
konto nr 4787 07 00330. Innbetalingen
merkes med både klubbens og lagets navn.

Påmelding og hjemmeside
www.skjervoyik.no/kystbycupen
Klubbens offisielle epostadresse er
skjervoy@nordhandball.no

Turneringsleder
Hermod Gundersen
Tlf. 951 31 365
E-post hermodg@outlook.com

Påmeldingsfrist
1. oktober 2012

Påmeldingsansvarlig
Elin Isaksen
Tlf 414 16 674
E-post isaksenelins@hotmail.com

Kystbycupen 12.-14. oktober 2012

KLASSEINNDELING:
Gutter 8 / Jenter 8 (2005-2006)
Gutter 10 / Jenter 10 (2002-2003)
Gutter 12 / Jenter 12 (2000–2001)
Gutter 14 / Jenter 14 (1998–1999)
Gutter 16 / Jenter 16 (1996–1997)

SIK Håndball har gleden av å
invitere dere til Kystbycupen
2012 på Skjervøy.
Turneringa har vært et
merkevarenavn i Nord-Troms
når det gjelder tradisjoner i
håndballen, og vi ønsker å ta
opp igjen denne tradisjonen
etter en pause fra 2008.
Turneringa er en intim og
komprimert turnering der alt
skjer på et lite område. Ta turen
innom vår turnering i år og
opplev det vi kan tilby.

Vi gleder oss til å treffe dere
her på Skjervøy.

SPILLETID:
Spilletiden blir i forhold til påmeldte
lag, minimum 1 x 18 min (1 x 10 min.
for 8-og 10-årslag). Det vil bli
minimum 4 kamper pr. lag. Sluttspill i
klassene 12, 14 og 16 år.
8- og 10-årslag spiller på halv bane.
PREMIERING:
Premiering for 1. 2. og 3. plass I klassene 12-16 år. Premier til alle I klassene 8– og 10 år. Kåring av beste spiller i hver finale. Fairplay pris til det laget som utmerker seg på og utenfor
banen under turneringen.
KAMPREGLEMENT:
Kampene spilles etter Norges Håndballforbunds lov- og kampreglement.
OVERNATTING:
Overnatting kan ordnes på skolene like
ved idrettshallen. De av lagene som
ønsker overnatting, må gi beskjed om
dette ved påmelding.
Det SKAL være minst en VOKSEN som
overnatter med hvert av lagene.

BESPISNING:
Mat å drikke selges i kafeen under
hele turneringen. De av lagene som
ønsker å kjøpe frokost/middag for
hele laget, må gi beskjed ved
påmelding.
UNDERHOLDNING:
Vi har bassenget åpent lørdag og
søndag. Lørdag blir det kystbydisko.
ØVRIG INFORMASJON:
Bruk av klister iht. håndballforbundets regler, dvs. at klister kun
er tillatt for 16-årslag.
Bruk av harpiksklister er
ikke tillatt.

