
Som optakt til håndboldsæsonen 2018/2019 
har Struer Håndbold hermed fornøjelsen, at ind-
byde til ungdomsstævne for 39. gang for U-10, 
U-12 og U-14 piger/drenge.

/Stævnet bliver afviklet den 
/22. og 23. september/

Struer Energi Park 
og øvrige haller i Struer Kommune

Vi håber denne indbydelse giver alle nødvendige 
oplysninger, ellers er I meget velkomne til at kon-
takte Struer Håndbold eller se mere på:
www.procup.se/cup/31652.htm
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/ ALDERSGRUPPER
U-10 piger og drenge født 2008-2009 
U-12 piger og drenge født 2006-2007 
U-14 piger og drenge født 2004-2005 

/ STÆVNETS AFVIKLING
Holdene opdeles i puljer, således at hvert hold får mindst 4 kampe. 
Dommere påsættes af Holstebro Håndbolddommerklub. 
SPILLETID:   2 x 14 min. for alle hold.

/ PRÆMIER
Samtlige deltagere får en Hummel t-shirt og et diplom.
Derudover er der personlige præmier og en klubpokal til 
nr. 1 og nr. 2 i hver række.

/ OVERNATNING OG BESPISNING
Overnatning og bespisning vil foregå i Struer Energi Park og på byens skoler. 
HUSK at medbringe sovepose og underlag.

/ SVØMNING 
Lørdag eftemiddag mellem kl. 17.00 og 20.00 kan alle INTERSPORT CUP 
deltagere gå i svømmehallen og få løst alle de ømme muskler op. Der vil 
hele tiden være livreddere tilstede.

/ DISKOTEK OG HOPPELAND
Lørdag aften bliver Struer Energi Park omdannet til hoppeland og disko-
tek, hvor danseskoene kan luftes til de nyeste hits, akkompagneret af 
både røg og et lyshav i skiftende farver. Samtidig er Struer Håndbold vært 
ved et mindre traktement for alle ledere - også i Struer Energi Park.

/ SPILLEPROGRAM
Det endelige spilleprogram bliver offentliggjort senest søndag den 
16. september og kan findes på www.procup.se/cup/31652.htm 

/ DELTAGERPRIS
Holdgebyr: 800 kr. – skal betales ved tilmelding 
A1-pakke: 495 kr.
Overnatning fredag og lørdag.
Morgenmad lørdag og søndag, frokost lørdag og søndag samt 
aftensmad lørdag. 
A2-pakke: 450 kr.
Overnatning fredag og lørdag.
Morgenmad lørdag og søndag, frokost lørdag samt aftensmad lørdag. 
B1-pakke: 445 kr.
Overnatning lørdag.
Morgenmad søndag, frokost lørdag og søndag samt aftensmad lørdag. 
B2-pakke: 400 kr.
Overnatning lørdag.
Morgenmad søndag, frokost lørdag samt aftensmad lørdag. 
C-pakke 275 kr.
Ingen overnatning og ingen forplejning.

Deltagergebyr skal betales senest torsdag den 6. september. 

/ TILMELDING
Tilmeld jer nu, vi har kun plads til 80 overnattende hold.
Sidste frist er torsdag den 30. august 2018
Tilmeldingsblanketten findes på www.procup.se/cup/31652.htm 

/ INFORMATION
Yderligere information angående stævnet kan indhentes hos:
Birthe Nielsen 24 75 18 06 / post@struerfh.dk
Peter Johannesen  22 76 50  07 / plj@inventa.dk

/ Praktisk information

/ Velkommen


