
 

 

 

 

 

 

IF HASLE KFUM HÅNDBOLD 

BYDER VELKOMMEN TIL 

HÅNDBOLDSTÆVNE FOR BREDDEIDRÆT D. 20. – 22. SEPTEMBER 

FOR U9, U11, U13, U15 & U17 

EN SPORTSLIG OG SOCIAL OPTAKT TIL HÅNDBOLDSÆSONEN 

PRIMÆRT DOBBELTHALLER OG EN 4-DOBBELTHAL  

FRI ENTRÉ OG TURBÅND TIL TIVOLI FRIHEDEN 

GOD TURNERINGSFORM MED A OG B NIVEAU 

PRÆMIER I ALLE RÆKKER   

AFTENSMAD PÅ RESTAURANT I TIVOLI 

T-SHIRT TIL ALLE DELTAGERE 



 

TIVOLI CUP FRIHEDEN 2019 

Tivoli Cup Friheden er et opstartsstævne, der har fokus på bredden frem for eliten i 

ungdomshåndbold. Stævnet udspringer fra et samarbejde mellem IF Hasle KFUM og Tivoli Friheden 

og har, lige siden det første gang blev afholdt i Aarhus i 2003, ligget i midten af september.   

Stævnet fungerer som en sportslig og social optakt til sæsonen. Udover alle håndboldkampene 

byder stævnet bl.a. på en tur i Tivoli Friheden lørdag eftermiddag/aften, hvor alle spillere og ledere 

får gratis entré, turbånd til forlystelserne og aftensmad i form af en stor buffet. 

Stævnet starter fredag aften, hvor deltagerne har mulighed for at deltage i aktiviteter på 

overnatningsstederne. På nogle af disse vil der være adgang til svømmehal/sportssal.  

Overnatning foregår i klasselokaler på byens skoler. Det tilstræbes, at der kun er ét hold pr. 

klasselokale. Der er bustransport mellem skolerne og spillestederne, og fra skolerne til Tivoli 

Friheden lørdag aften.  

 

TURNERINGSFORM 
• Der afvikles puljer for A og B niveau 

• A niveau for hold, som spiller i A rækken og hold i den bedste halvdel af B rækken 

• B niveau for hold i nederste halvdel af B rækken og hold fra C rækken 

• I rækker, hvor antal tilmeldte hold ikke gør det muligt at afvikle stævnet i A og B niveau, 

spilles anden turneringsform, som passer til antallet af tilmeldte hold 

• Alle deltagende hold får min. fire kampe a 2x15 minutter for U9, U11, U13 og 2x20 minutter 

for U15 og U17 

• Af hensyn til øvrige hold – så alle får en positiv oplevelse – er det vigtigt, at trænerne er 

realistiske/ærlige ved tilmelding og afkrydser, om de er A eller B niveau. Dette har 

afgørende betydning for oplevelsen af stævnet 

• Præmier til både A og B niveau, max. 13 deltagere  pr. hold, dog kun 10 deltagere  pr. hold 

for U9: 

1. plads:  

Hold-pokal samt guldmedalje, 2 entré og 2 turbånd pr. spiller til Tivoli Friheden i 2020 

2. plads:  

Sølvmedalje og personlig præmie 

 

DELTAGERE 
• U09 (årgang 2010) – spiller på DHF kortbane, 4+1 spillere på banen. Læderbold str. 0 

• U11 (årgang 08 - 09) – spiller på normal bane, 5+1 spillere på banen. Læderbold str. 0 

• U13 (årgang 06 – 07) – spiller på normal bane, 6+1 spillere på banen. Læderbold str. 1 

• U15 (årgang 04 – 05) – spiller på normal bane, 6+1 spillere på banen. Læderbold str. 2 

• U17 (årgang 02 – 03) – spiller på normal bane, 6+1 spillere på banen. Læderbold str. 2/3 



 

PRIS 

Holdgebyr U9: 1.000 kr./hold 

Holdgebyr U11-U17: 1500 kr./hold 

Pris pr. deltager/træner: 

Fredag-søndag: 645 kr. (inkl. aktiviteter fredag, 2 x overnatning, 2 x morgenmad, 2 x madpakke, 

entré og turbånd i Tivoli Friheden lørdag, aftensmad i Tivoli, bustransport og min. fire kampe) 

Lørdag-søndag: 545 kr. (inkl. 1 x overnatning, entré og turbånd i Tivoli Friheden, aftensmad i Tivoli, 

morgenmad søndag, madpakke søndag, bustransport og min. fire kampe).   OBS: Hold, der først 

ankommer lørdag, skal selv sørge for transport til de enkelte haller lørdag morgen. 

Forældreovernatning: 200 kr./nat (inkl. morgenmad, madpakke, bustransport samt entré til Tivoli 

Friheden lørdag aften) 

Andet: Ekstra entré/turbånd 130 kr. – Entré billetter: 60 kr. – Madbilletter: 100 kr. 

 

TILMELDING 
• Tilmelding SKAL ske via www.tivolicupfriheden.dk 

• Angiv e-mail adresse på kontaktperson 

(al kommunikation vil ske via e-mail og www.tivolicupfriheden.dk) 

• Angiv ønskede T-shirt størrelser til alle 

• Indbetal holdgebyret senest den 29. maj 2019 

(Tilmeldingen er gældende, når indbetalingen er registreret. På baggrund af seneste års 

succes, kan vi desværre være nødsaget til at lukke enkelte rækker før tid. Bekræftelse sker 

efter først-til-mølle princippet. Så skynd jer at melde jer til årets fedeste stævne ☺) 

• Indbetal deltagergebyret senest fredag den 30. august 2019 

• Alle indbetalinger skal ske til følgende konto i Djurslands Bank: 7268 1063458 

 

AFBUD 
Ved afbud før deadline for indbetaling af deltagergebyr refunderes 500 kr. af det indbetalte 

holdgebyr. 

 

KONTAKT 
info@tivolicupfriheden.dk  

www.tivolicupfriheden.dk  

Tlf. 29 93 66 28 

Tivoli cup Friheden på Facebook  

#tivolicupfriheden på Instagram (under stævnet) 

http://www.tivolicupfriheden.dk/
http://www.tivolicupfriheden.dk/
mailto:info@tivolicupfriheden.dk
http://www.tivolicupfriheden.dk/


 

PROGRAM 

FREDAG DEN 20. SEPTEMBER 

19.00 - 21.00 INDKVARTERING 

19.30 - 21.30 AKTIVITETER I HAL SAMT SVØMMEHAL PÅ NOGLE SKOLER 

22.00 LEDERCAFÉ PÅ OVERNATNINGSSTEDERNE 

 

LØRDAG DEN 21. SEPTEMBER 

06.30 - 08.30 MORGENMAD OG PAKNING AF FROKOSTPAKKER FOR OVERNATTENDE 

07.00 - 09.00 INDKVARTERING FOR NYANKOMNE (IKKE OVERNATTENDE FRE/LØR) 

08.30 KAMPENE STARTER 

13.30 - 15.00 AFGANG FRA HALLERNE TILBAGE TIL SKOLERNE 

14.30 - 17.30 AFGANG FRA SKOLERNE TIL TIVOLI FRIHEDEN 

20.00 - 21.30 HJEMTRANSPORT FRA TIVOLI FRIHEDEN 

22.00 LEDERCAFÉ PÅ OVERNATNINGSSTEDERNE 

 

SØNDAG DEN 22. SEPTEMBER 

06.30 - 08.30 MORGENMAD OG PAKNING AF FROKOSTPAKKER 

08.30 KAMPENE STARTER 

 CA. 16.00 FINALEKAMPE SAMT PRÆMIEOVERRÆKKELSE 

18.00 STÆVNET SLUTTER 

 

KAMPOVERSIGTEN UDSENDES PR. MAIL I UGEN OP TIL STÆVNET 

 

 

 

VI GLÆDER OS TIL EN HYGGELIG WEEKEND I HÅNDBOLDENS TEGN 

SAMMEN MED JER – IGEN I ÅR! 


