20.-22. september 2019

Grindsted GIF
inviterer til

DEN JYSKE SPAREKASSE CUP
Et socialt opstartsstævne for friske håndboldspillere
U11-U13-U15 piger & drenge

MANGE FLOTTE PRÆMIER
• Kampens fighter kåres i alle finaler
• Pokal til alle finale vinder hold
• Musik og speaker i alle A-finale kampe

Bliv klar til sæsonen med nogle
gode træningskampe i super omgivelser

20.-22. september 2019

Aldersgrupper:
U11 piger og drenge født 2008-2009
U13 piger og drenge født 2006-2007
Felterne
gult erstattes
af nedenstående kort og tekst
U15
pigermed
og drenge
født 2004-2005

Felterne med gult erstattes af nedenstående kort og tekst

Stævneafvikling:
Holdene inddeles i puljer, hvor der spilles alle mod alle.
Hvert hold garanteres minimum 4 kampe.
Der spilles 2 x 13 minutter.
Fredag: Der er puljekampe fredag aften.
Lørdag: Puljekampene afvikles.
Søndag: De sidste puljekampe samt A- og B slutspil.

Som opstart til den nye
håndbold sæson 2019/2020 har
Grindsted GIF fornøjelsen af at
invitere til ungdomsstævne for
U11, U13 og U15 piger og drenge
i Grindsted.
Stævnet afholdes den 20.-22.
september 2019 i Grindsted.

Præmier:
Præmier til nr. 1 og 2 i A- og B slutspil (max 12 spillere og to ledere).
Pokaler til de hold der slutter som nr. 1 i A- og B slutspil.
Kampens fighter kåres i hver finale.
Speakerkampe til alle A-finaler med indløb og musik.

Overnatning
og spisning:
Overnatning og spisning:
Overnatning
og
spisning:
Overnatning
foregårog
på
de nærtliggende skoler omkring MAGION (
Husk liggeunderlag
sovepose.

på kortet).
Husk liggeunderlag
Husk
liggeunderlag og
og sovepose.
sovepose.
Der skal
skal være
sammen med
med spillerne.
spillerne.
Der
være mindst
mindst 11 ansvarlig
ansvarlig leder
leder som
som overnatter
overnatter sammen

Der skal være mindst 1 ansvarlig leder som overnatter sammen med spillerne.

Vi ligger vægt på et godt og sundt måltid mad som vil blive serveret i MAGION (
Der vil blive serveret 5 måltider:
Lørdag: Morgenmad, frokost og aftensmad
Søndag: Morgenmad og frokost
Fredag aften: Aftensmad kan bestilles og afregnes særskilt ved kontakt til
Tina Jochumsen via mail jochumsen71@gmail.com (pris ca. kr. 50,00).
Check ind på stævnekontoret fra kl. 17:30 fredag aften.
Adgang til overnatningslokalerne fra kl. 17:30.

på kortet)

20.-22. september 2019

Aktiviteter:
Svømmehal:
Lørdag kl. 18.30-21.30 vil der være mulighed for at komme i svømmehallen
for alle DEN JYSKE SPAREKASSE CUP deltagere. Der er livreddere på.
Bowling:
Hvert tilmeldt hold får gratis stillet 2 bowlingbaner til rådighed i 1 time i LYNG BOWL,
som kun kan benyttes af holdene denne weekend. Book 2 baner på lyngbowl.dk eller
lad stævnekontoret hjælpe dig.
Bordtennis:
Der er bordtennisborde i Magion, som er frit tilgængelige, husk blot dit eget bordtennisbat.

Priser:
Holdgebyr pr. hold:
Deltagergebyr pr. overnattende spiller/leder:

kr. 1000,00
kr. 500,00

Inkluderet i betalingen:
• Min. 4 håndbold kampe
• Overnatning
• Forplejning
• Svømmehal
• Bowling

Tilmeldingsfrist:
Tilmelding er først gældende, når holdgebyr er indbetalt til konto nr. 9686 003612147 og senest
d. 13. august. Angiv venligst klubnavn ved betaling.
Deltagergebyr skal betales senest d. 20. august til konto nr. 9686 0003612147. Angiv venligst klubnavn og
hold (f.eks. U11P) ved betaling.
I tilfælde af afbud senere end tre uger før stævnet tilbagebetales holdgebyr ikke. Deltagergebyret refunderes
ikke ved sygdom, skader eller lign.

Spilleprogram:
Det endelige spilleprogram vil kunne ses på ggif-handbold.dk søndag d. 15. september.

Spørgsmål:
Har I spørgsmål til Den Jyske Sparekasse Cup 2019, er I velkommen til at kontakte
Tommy Borg via mail t-borg@hotmail.com eller I kan kigge på hjemmesiden
ggif-handbold.dk hvor der løbende vil komme oplysninger.

Billeder fra Den Jyske Sparekasse Cup 2018

... Vi ses til en festlig og fornøjelig weekend d. 20.-22. september!

