
Folding-Brørup HK – inviterer til
afslutningshåndboldstævne for
U11 og U13 piger og drenge



Folding-Brørup HK 

afholder for 7. gang afslutningsstævne for:

U11 og U13 piger og drenge

Stævnet afholdes i dagene 

d. 31. marts – 2. april 2023 

i Brørup-Hallerne 

Det er et åbent stævne

d.v.s. alle spiller mod alle. 

(dog primært fra A/B/C rækkerne)

Stævnet er tænkt som en hyggeligt socialt afslutning 

på sæsonen, hvor vi gerne vil have fokus på :

•     hyggeligt og socialt samvær 

•     mange intense håndboldkampe

•     gode og nære rammer
•     fælles oplevelser, herunder biograffilm

Haller, bespisning, overnatning og biograf, findes alt 

sammen indenfor ca. 10 min gåafstand.

Dette er med til at fremme det sociale samvær mellem 

spillere og ledere, såvel internt som på tværs af holdene.

Stævnet vil være en god mulighed for at slutte 

håndboldsæsonen med at styrke kammeratskab og 

sammenhold, samt møde nye venner.

Vi håber, at I vil studere denne indbydelse nærmere og 

forhåbentligt tilmelde hold til vores stævne

Vent ikke for længe hvis I vil med til næste stævne ☺

Vi har kun plads til ca. 40 hold.



Stævneafvikling

Holdene inddeles i puljer, hvor der spilles alle mod 

alle med placerings- og finalekampe søndag.

Det tilstræbes, at alle hold spiller 5 kampe 

(dog garanterer vi min. 4 kampe). 

Der vil blive afviklet kampe fredag aften for nogle

af de hold, som ankommer om fredagen. 

Giv derfor besked om ankomst, i god tid a.h.t. 

planlægningen af kampprogrammet.

Der spilles 2 x 11 minutter.

Der spilles efter JHF’s turneringsregler, dog må en 

spiller kun deltage på ét hold – med mindre

stævneledelsen har givet dispensation hertil.

Der spilles på lang bane (Gælder også for U11).

Tilsvarende kræver evt. brug af dispensations-

spiller tilladelse fra stævneledelsen.

Der må kun være 12 spillere på holdkortet, 
med mindre andet er aftalt

Præmier og T-shirts
Personlige præmier til nr. 1 og 2 i finaler 

(max. 12 spillere og to ledere), samt stævne 

T-shirts til alle deltagende spillere og ledere.

Holdfotografering
Alle deltagende hold vil få taget et holdfoto. 

Ved stævnets afslutning vil diplomer 

blive udleveret.

Biograf
Under stævnet giver kampprogrammet 

mulighed for, at hele holdet skal i Brørup Bio. 

Der arbejdes på, at der kan vises en aktuel 

premierefilm. 

Lørdag aften
Folding-Brørup HK vil være vært for en 

lederkomsammen på Brørupskolen.

Følg også med på facebook siden:

Brørup Cup Folding Brørup HK

Der tages billeder i løbet af stævnet. 

Disse  vil blive brugt til egen Facebook side, 

hjemmeside, infoskærm i hallen m.m. 

Hvis vi ikke aktivt hører andet fra Jer, har I 

med Jeres tilmelding givet lov til,

at vi kan benytte disse billeder.



Tilmelding

Tilmelding senest den 1. februar 2023

(eller så længe der er plads)

på stævne e-mail: info.broerupcup@gmail.com

Holdgebyr  i alt kr. 1.200,- pr. hold 
indbetales på:  Frøs Herreds Sparekasse

Reg.: 7571 Konto nr.: 0000407488

Tilmelding er først gældende, når holdgebyr er modtaget.

I tilfælde af afbud tilbagebetales holdgebyret ikke.

Holdgebyr inkluderer i øvrigt biografbilletter til hele holdet.

Deltagerpris 500 kr. inkluderer:

• stævnedeltagelse

• frokost lørdag 

• aftensmad lørdag 

• overnatning lørdag 

• morgenmad søndag 

• frokost søndag

• stævne diplom

• stævne T-shirt

Tillæg for overnatning fredag og morgenmad lørdag kr. 75

Deltagergebyret refunderes ikke ved afbud, skader og lign.

Generelt
Tilmeld Jer i god tid for at være sikker på en 

plads ved vores næste stævne.

For yderligere information om stævnet - benyt 

nævnte e-mail eller kontakt stævneudvalget ved

Steffen Rathcke 40 33 38 62

René Majland 24 88 50 22

Følg også nyheder på facebook siden: 

Brørup Cup Folding Brørup HK

mailto:Info.broerupcup@gmail.com

