
Brørup Cup 2022
Stævneprogram

8. – 10. april 2022



Velkommen

Brørup Cup Folding Brørup HK, byder igen velkommen 
til håndboldstævne d. 8.-10. april 2022. 
Vi afholder i år vores 6. stævne, for U11 og U13 piger og 
drenge, efter 2 år med Corona begrænsninger.

Brørup Hallerne fik i 2015 en større om-/ og udbygning 
og i forbindelse af det blev stævnet til, og har været en 
god afslutning på sæsonen siden. 

Brørup Cup blev startet med en målsætning om, at 
skabe rammerne for en weekend med masser kampe, 
men især også socialt samvær mellem spillere og 
ledere, som afslutning på sæsonen.

Vi er glade og taknemmelige overfor de positive 
tilbagemeldinger som vi har fået ved vores tidligere 
stævner, og vi har igen forsøgt at skabe de bedste 
rammer for Jer, så vi håber i får en god weekend.

Vi hører naturligvis gerne jeres kommentarer til, 
hvordan vi eventuel kunne gøre ting anderledes, så vi 
hele tiden kan optimere vores stævne.

Det er vores ambition, at stævnet afholdes lokalt i 
Brørup Hallerne, og vi vil gerne skabe en hyggelig 
stemning, som er overskuelig for alle.

Der er i år tilmeldt 37 hold, som skal spille 98 kampe i løbet af 
weekenden. 

Til at hjælpe os igennem stævnet har vi et stort antal frivillige 
hjælpere, som alle er klar til at tage imod Jer, og som vi her 
gerne vil benytte lejligheden til at takke. 
Uden dem kunne vi ikke afholde stævnet.

Der skal også lyde en stor tak til vores sponsorer og 
samarbejdspartnere, som igen i år, er med til at gøre dette 
stævne muligt. 

En særlig tak skal også lyde til Brørup Bio, som er med til 
at gøre det muligt, at Jeres børn får et afbræk fra 
håndbolden. I år viser vi igen en god film i Biografen, som 
også glæder sig til at tage imod Jer.

En kæmpe tak skal også lyde til Brørup Hallerne og 
personalet. Det er en fornøjelse at samarbejde med Jer.

Næste års stævne forventes afviklet i dagene:

d. 31. marts til 2. april 2023.

Vi håber alle får et godt stævne.

Velkommen !



Stævneledelse
Stævnekontoret er placeret mellem hal 1 og hal 2  i 
Brørup Hallerne.  Adressen er:   Byagervej 3, Brørup.

Kontaktperson før og under stævnet:
• Per Jensen 21 64 27 24

Kontaktperson – Brørup Skolen:
• Erik Ellegaard 23 25 53 58

Hal ansvarlig:
• Laue Sørensen 21 77 82 06

Ankomst
Stævnekontoret er åbent:
Fredag d. 8. april 2020 fra kl. 18:00 
Lørdag d. 9. april 2020 fra kl. 07:45.
Søndag d. 10. april 2020 fra kl. 07:45.

Alle hold bedes ved ankomst til Brørup Hallerne 
henvende sig på stævnekontoret.

Holdkort udfyldes for hvert hold, og bedes afleveret 
senest ved ankomst - til stævnekontoret. 

Endvidere vil følgende blive udleveret Stævne T-shirts
til spillere/ledere  (pakket klub-/holdvis)

Ved ankomst foretages endvidere justering og 
betaling for evt. yderligere deltagere i forhold
til det tilmeldte antal.

Information

Ankomst Brørupskolen
Der vil stå personale klar på skolen, til at modtage de 
hold, som har meldt ankomst fra Fredag eftermiddag.

Brørupskolens lokaler er udlånt til overnatning for
stævnets deltagere.

Adressen er:      Skolegade 2, 6650 Brørup

Det er forbudt at parkere i skolegården, af hensyn til 
brandmyndighederne.

Ved ankomsten vil I blive anvist til Brørupskolen,
og ved indkvarteringen på skolen godkendes
lokalerne af leder fra den gæstende klub sammen 
med stævnets kontaktperson, og der underskrives 
en kvittering herfor.

Vi anmoder alle deltagere – herunder særligt
ledere om at sørge for – at der passes godt på
lokalerne, så de kan afleveres i samme stand
som de blev modtaget. Vis derfor hensyn.

Det er strengt forbudt at pille ved elektronisk
udstyr som smartboards, projektorer, skærme
og computere etc.



Der er totalt rygeforbud på skolens område.

Boldspil er ikke tilladt på skolen, der henvises 
i stedet til skolegårdene.

Der skal være ro på skolen kl. 23.00.

Husk at medbring sovepose/dyne og liggeunderlag,   
men undgå at tage for store luftmadrasser med. 
Der er kun begrænset plads pr. deltagere i lokalerne.

Medbring selv isposer o.lign.  
Der forefindes i hallen, men i begrænset omfang.

Husk også at medbringe sygesikringskort ved
evt. behov for at komme på skadestue under
stævnet.

Bespisning
Spisningen foregår i følgende tidsrum:

Lørdag morgen:      Kl. 06.30-08.30*
Lørdag frokost:       Kl. 11.00-14.00
Lørdag aften:           Kl. 17.00-20.00
Søndag morgen:     Kl. 06.30-09.00
Søndag frokost:      Kl. 11.00-13.00
* kun for hold der overnatter fra fredag

Morgenmad - serveres i fælles aulaen på Brørupskolen. 
Frokost og aftensmad - Serveres i cafeteriet/mødelokale  
i Brørup-Hallerne

Biograf
I Brørup Bio (Nørregade 22) vil der være i alt 4 forestillinger, 
der er tilpasset kampprogrammet og antallet af siddepladser 
i biografen.  Det er derfor vigtigt, at de angivne tidspunkter 
respekteres, og at man rykker sammen i salen.

Brørup Bio viser den aktuelle film:  

Krummerne
”Det er svært at være 11 år”

Vi gør opmærksom på at Biografen 
sælger slik, popcorn, vand m.m. til MEGET favorable priser.

Biograftider:
Kl.   9.10-10.35 Alle U11 Piger  
Kl. 11.00-12.25 Alle U11 Drenge
Kl. 13.00-14.25 Alle U13 Piger
Kl. 14.50-16.15 Alle U13 Drenge



Lederkomsammen
På Brørupskolen vil stævnearrangørerne - fra 
ca. kl. 21.00 på skolen - være vært for en lederkomsammen 
med vin/øl/vand m.m. for alle ledere fra deltagende hold.

Afrejse
Ved afrejse skal overnatningslokalet være ryddet  og 
rengjort senest Søndag kl. 11.00. 
Der vil være mulighed for opbevaring af bagagen på eget 
ansvar for senere afhentning.

Hvert hold sørger for at efterlade lokalet som
det blev modtaget. Det forventes at I fejer gulv og tømmer 
affaldsspande. Ved eventuelt spild på gulve mv. så sørger 
man selv for rengøring heraf.

En leder fra det overnattende hold kontakter, efter 
rengøring af lokalet, vagter på skolen. 
Herefter gennemgås og godkendes lokalet.

Er der sket skader eller hærværk i forbindelse
med opholdet, skal den gæstende klub betale erstatning 
herfor.

Fotografering
I løbet af lørdagen, er der fotografering til 
holddiplom. 
Det foregår i Foreningshuset, som ligger i 
forbindelse med hallen – ud mod byparken.  

Hold venligst øje med Jeres fotograftid – sidst i 
programmet.

Der tages i øvrigt stemningsbilleder i løbet af 
weekenden. Disse bruges udelukkende til Info-
skærme i Brøruphallen, samt til Facebook og 
klubbens hjemmeside.

Såfremt I har problemer med dette, skal I tage 
kontakt til stævnekontoret ved ankomst.



Stævneregler
Brørup Cup afvikles efter JHF’s 
turneringsregler, dog må en spiller 
kun deltage på ét hold under stævnet, 
medmindre stævneledelsen har meddelt 
andet, og i U11 rækken må 
der være 12 spillere på holdkortet. 
Evt. direkte rødt kort giver én kamps 
karantæne.

Aldersklasser:
U11 piger og drenge - årgang 2010-2011
U13 piger og drenge - årgang 2008-2009

Holdkort med angivelse af årgange skal 
afleveres ved ankomsten til 
stævnekontoret.
Evt. dispensationsspillere anføres på 
holdkortet med ”D”, og der skal 
medbringes dokumentation for alder, og 
i øvrigt efter behov.

Turneringssystem:
I puljen spiller alle mod alle. Ved 
pointlighed gælder følgende:

1) Indbydes kamp
2) Mål difference i samtlige kampe
3) Flest scorede mål
4) Lodtrækning

Kampvarighed:
Der spilles 2 x 11 minutter i alle kampe. 
Der er pause på 1 minut mellem 
halvlegene. 
Der skiftes ikke banehalvdel i pausen. 

Ved spilstop og i pausen stoppes hal 
uret efter dommerens anvisning.
Ved uafgjort i finalekampe spilles 
omkamp à 1 x 4 minutter. 

Efter 2 gange omkamp vælges der 3 
straffekastskytter, der kaster en efter 
en. 
Ved fortsat mål lighed har hvert hold 
et kast indtil en vinder er fundet. 
Alle spillere på holdkortet skal have 
udført et straffekast, inden samme 
spiller evt. kaster igen.

Kampafvikling:
Mellem kampene er der maksimalt 
2 minutters pause. 
Holdene skal derfor være klar i god tid 
før hver kamp, af hensyn til tidsplanen.

Førstnævnte hold stiller op på 
banehalvdelen nærmest hal uret, 
og starter med bolden.

Alle kampe afvikles på stor bane !!
U11 spiller med 5 markspillere + 1 målmand

Sidstnævnte hold skifter trøjer ved evt. ens 
trøjefarve (der forefindes overtrækstrøjer i 
hallerne).

Resultatformidling:
Resultater og stillinger vil løbende under 
stævnet blive opdateret på stævnekontoret.

Live resultater kan følges her:
http://www.trackmyleague.com/web/da/cup/
view?id=1680

Spørgsmål:
Spørgsmål i forbindelse med stævnets 
afvikling og kampene, evt. protester mm, 
rettes til stævnekontoret.

Præmier:
Personlige præmier til nr. 1 og 2 i finaler (max. 
12 spillere og to ledere).

Præmieoverrækkelse sker efter henholdsvis 
U11 og U13 finalerne i Hal 1.



Puljeinddeling:



KAMPE - U11 PIGER



KAMPE - U11 DRENGE



KAMPE - U13 PIGER



KAMPE - U13 DRENGE



ALLE KAMPE – HAL 1



ALLE KAMPE – HAL 1



ALLE KAMPE – HAL 2



ALLE KAMPE – HAL 2



Hold foto oversigt - Lørdag



Brørup Hallerne, Byagervej 3, Brørup.

Her spilles alle kampene, fotografering, 
frokost, aftensmad, stævnekontor

Brørup Bio, Nørregade 22, ligger centralt 

i hovedgaden,  mellem Brørup Hallerne 
og skolen

Brørup skolen, Skolegade 2.   

Overnatning og morgenmad foregår her.

Parkeringsområder tæt ved skolen

(Ingen parkering i skolegården –

aflæsning tillades)

Henvendelse på Brørup skolen

Hold fotografering



Stævne sponsorer


