IF HASLE KFUM HÅNDBOLD
BYDER VELKOMMEN TIL:

TIVOLI CUP
FRIHEDEN
2021
HÅNDBOLDSTÆVNE FOR
U9, U11, U13, U15 & U17

Den 17. – 19. SEP
I AARHUS

TIVOLI CUP FRIHEDEN 2021 ER I KLAR?
Tivoli Cup Friheden er et ungdomshåndbold opstartsstævne, der har
fokus på bredden frem for eliten. Stævnet udspringer af 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 entré, turbånd til forlystelserne og aftensmad i en af
Tivolis restauranter.

VI HÅBER OG TROR, AT 2021 BLIVER ÅRET HVOR VI IGEN
KAN AFHOLDE ET ”NORMALT” TIVOLI CUP FRIHEDEN!
TIVOLI CUP UDVALGET

Der spilles først kampe lørdag og søndag men vi opfordrer til at I
starter jeres stævne fredag aften, hvor der på alle overnatningsstederne vil være ”åben hal”. På nogle af stederne vil der også være
adgang til svømmehal/-sal. Overnatning foregår i klasselokaler på
byens skoler, og vi garanterer at der kun er ét hold pr. klasselokale!
På hver af overnatningsstederne stiller vi desuden et lokale til
rådighed for de herre- og dametrænere, som ikke kan sove sammen
med deres hold (kønsopdelt). Der er bustransport mellem skolerne
og spillestederne, samt fra skolerne til Tivoli Friheden og retur
lørdag aften for dem der ønsker det.
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VI GLÆDER OS TIL EN HYGGELIG WEEKEND OG AT
SPILLE HÅNDBOLD SAMMEN MED JER IGEN!

DET PRAKTISKE
Deltagere:
U9 (årgang 2012): 4+1 spillere på DHF kortbane. Bold str. 0
U11 (årgang 10–11): 5+1 spillere på normal bane. Bold str. 0
U13 (årgang 08–09): 6+1 spillere på normal bane. Bold str. 1
U15 (årgang 06–07): 6+1 spillere på normal bane. Bold str. 2
U17 (årgang 04–05): 6+1 spillere på normal bane. Bold str. 2/3

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. 4 kampe á 2x15 minutter for U9,
U11, U13 og 2x20 minutter for U15 og U17.
Det er vigtigt, at trænerne er realistiske/ærlige ved tilmelding
ifht. niveau. Dette har afgørende betydning for det sportslige
udbytte og at alle får en positiv oplevelse ved stævnet.
Der er præmier til både A og B niveau, max. 13 deltagere pr.
hold, dog kun 10 deltagere pr. hold for U9:
1. plads: Hold-pokal, guldmedaljer og 2 entré/turbånd pr/spiller til
Tivoli Friheden i 2022
2. plads: Sølvmedaljer og personlig præmie
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OBS. KAMPOVERSIGTEN UDSENDES PR. MAIL
I UGEN OP TIL STÆVNET

Pris:
Holdgebyr U9: 1.000 kr./hold
Holdgebyr U11-U17: 1500 kr./hold
Pris pr. træner/forældre/ekstra deltager:
Fredag-søndag: 645kr.
Dette inkluderer: T-shirt, aktiviteter fredag, 2xovernatning,
2xmorgenmad, 2xmadpakke, entré/turbånd til Tivoli Friheden
lørdag, aftensmad i Tivoli, bustransport og min. 4 kampe.
Lørdag-søndag: 545kr.
Dette inkluderer: T-shirt, 1 x overnatning, entré/turbånd til Tivoli
Friheden, aftensmad i Tivoli, morgenmad søndag, madpakke
søndag, bustransport og min. 4 kampe.
OBS: Hold der først ankommer lørdag, skal selv sørge for
transport til de enkelte haller lørdag morgen.
Pris ved forældreovernatning: 200kr./nat
Dette inkluderer: Morgenmad, madpakke, bustransport samt
entré til Tivoli Friheden lørdag.
Bustransport:
Bustransport er som udgangspunkt med i prisen.
Ønsker man ikke at bruge bustransporten i forbindelse med
stævnet, fratrækker vi 50kr/deltager. Dette skal oplyses ved
tilmelding.
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Andet:
Ekstra entré/turbånd til Tivoli Friheden: 130kr/pers.
Entré billetter til Tivoli Friheden: 60kr/pers.
Ekstra madbilletter til Tivoli Friheden: 100kr./pers.

Tilmelding:
Tilmelding SKAL ske via www.tivolicupfriheden.dk
Sådan gør du:
Angiv e-mailadresse på kontaktperson
Angiv ønskede T-shirt størrelser til alle
Indbetal holdgebyret senest den 25. juni 2021
OBS. Tilmeldingen er først gældende, når indbetalingen er
registreret! På baggrund de af seneste års succes(er), 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 27. august 2021
Alle indbetalinger skal ske til følgende konto
Djurslands Bank: 7268 1063458
Afbud:
Ved afbud før deadline for indbetaling af deltagergebyr refunderes
det indbetalte holdgebyr.
Kontakt:
info@tivolicupfriheden.dk
www.tivolicupfriheden.dk
Tlf. 29 93 66 28
Find Tivoli Cup Friheden på facebook
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Del din oplevelse med #tivolicupfriheden

PROGRAM
Fredag den 17. september:
19.00 - 21.00: Indkvartering på skolerne
19.30 - 21.30: Aktiviteter i hallerne samt
svømmehal/gymnastiksal på nogle skoler
22.00: Ledercafé på overnatningsstederne (obligatorisk)
Lørdag den 18. september:
06.30 - 08.30: Fælles morgenmad og pakning af madpakker for
overnattende deltagere.
07.00 - 09.00: Indkvartering for nyankomne deltagere
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 (obligatorisk)
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Søndag den 19. september:
06.30 - 08.30: Fælles morgenmad og pakning af madpakker for
overnattende deltagere.
06.30 - 10.00: Fælles rengøring på overnatningsstederne
08.30: Kampene starter
16.00: Finalekampe samt præmieoverrækkelse
18.00: Stævnet slutter - vi ses til næste år!

OPLYSNINGER OM
COVID-19 SITUATIONEN
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke garantere en afholdelse af Tivoli
Cup Friheden stævnet på grund af Covid-19 situationen, idet der
endnu ikke er meddelt noget om retningslinjerne for genoptagelse af
håndbolden samt afholdelse af kampe/stævner fra myndighederne.
Vi følger naturligvis situationen tæt!
Skulle det ske, at vi ikke føler os i stand til at kunne opfylde
myndighedernes anbefalinger og krav til et stævne med overnatning,
er vi forberedt på at kunne ændre weekenden til et éndagsstævne –
stadig med besøg i Tivoli Friheden. Kampprogram og deltagerpriser
vil i den forbindelse også blive justeret, men der vil også være
mulighed for refusion af alle indbetalinger.
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Vi vil undervejs holde en tæt kontakt til alle tilmeldte klubber, for at
finde den bedste løsning.

