
Ingen 
ordentlig jul 
uten julecup!

Rælingen Håndballklubb har igjen gleden 
av å invitere til tradisjonsrik julecup 

i Sandbekk- og Marikollhallen 27. – 30. desember 201

OVERRASKELSE
til alle deltakere 

8-11 år

BESTEMANNS-
PREMIE i 

alle kamper i

 

12-18 års klassen

 

Påmeldingsfrist  
15. November



J/G 8 Født i 2007  eller senere
1 x 15 minutter

J/G 13 Født i 2002  eller senere:
2 x 10 minutter uten pause

J/G 9 Født i 2006 eller senere:
1 x 15 minutter

J/G14 Født i 2001  eller senere: 
2 x 10 minutter uten pause

J/G 10 Født i 2005 eller senere:
1 x 15 minutter

J/G 15 Født i 2000  eller senere:
2 x 15 minutter uten pause

J/G 11 Født i 2004  eller senere:
2 x 10 minutter uten pause

J/G16 Født i 1999  eller senere:
2 x 15 minutter uten pause

J/G 12 Født i 2003 eller senere:
2 x 10 minutter uten pause

J/G 17/18 Født i 1997  eller senere:
2 x 15 minutter uten pause

Årets turnering blir kompakt og skreddersydd med non-stop kamper fra morgen til
kveld. Kampene spilles i Sandbekk- og Marikollhallen. RHKs julecup er turneringen
hvor lagene opplever minimal ventetid mellom kampene. Puljene blir avviklet så
 konsentrert som mulig, dvs. innledende spill pr. pulje blir forsøkt avviklet på 1/2 dag
– finaler for en klasse avvikles 30. desember innenfor 1/2 dags varighet.

SPILLEFORM
Lagene vil bli inndelt i puljer på tre til fem lag som spiller serie. 
Alle lag går til sluttspill i klassene 12-18 år. 
I gruppen J/G 8 - 9 - 10 - 11 spilles det ikke sluttspill. 

KAMPREGLEMENT
NHF’s kampreglement med Region Øst-Norges tilpasninger. 
Turneringsjury oppnevnes av arrangøren. Det er kun lov å bruke 
vannbasert klister av type Promatch eller tilsvarende, gjelder f.o.m. 15 år. 
Det er ikke lovlig med «depot» av klister på sko eller hender. I klassene t.o.m. 14 år
kan man benytte inntil 12 spillere pr kamp. I årsklassene 15–18 år kan man benytte
14 spillere pr kamp. Overtredelse av reglement blir bøtelagt med kr. 500,-

DOMMERE
Gode dommere settes opp av arrangøren.

PREMIERING
Det premieres inntil 16 spillere pr. lag. 
Det blir medalje og overraskelser til alle spillere i klassene J/G 8-9-10-11. 
Fra 12 år og eldre blir det: Vinner T-shirts og lagspokal. 
Pokal til 2-plass finale. 
Bestemannspremie i alle kamper i 12–18 års klassen. 

KLASSEINNDELING OG SPILLETIDER



PLANLAGTE KAMPDAGER: 
Søndag 27. desember  J/G8–11 puljespill
Mandag 28. desember J/G8–11 puljespill  
   J/G12–18 innledende gruppespill
Tirsdag 29. desember  J/G12–18 Innledende gruppespill
Onsdag 30. desember  Sluttspill og finaler 

PÅMELDINGEN GJØRES PÅ www.julecup.info 
Påmeldingsavgiften J/G8 – 11 kr 1200 pr lag og J/G12 – 18 kr 1400 kroner pr. lag. 
Hvert 6. påmeldte lag fra samme klubb går gratis ved samlet påmelding. 

Påmeldingsavgiften innbetales til bankgiro 1310.25.82513 innen 15. november
Påmeldingen er ikke gyldig før innbetaling har funnet sted. Lag som trekkes senere 
enn 1. desember vil ikke få påmeldingsavgiften refundert. 

MAT OG DRIKKE 
I vår kafeteria i hallen kan du kjøpe forfriskninger 
som brus, pølser, baguetter, kaffe og frukt. 

ARRANGEMENTSANSVARLIG
Geir Vestrheim (958 32 776)
Nils Petter Skaugset (908 91 316)
E-post: julecup@rhk.info 



Julecup.info
40 år med lek og moro! 

Veibeskrivelser / Adresser:
Sandbekkhallen: Tiurvegen, 2006 Løvenstad

GPS: N59 ̊56.005’, E11 ̊01.890’ 

Marikollhallen: Tangerudvegen 1, 2008 Fjerdingby 
GPS: N59°55.410’ E11°03.880’
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