I samarbete med:

Arrangör:

Halör Cup
Höllviken 10-12 maj 2018

NORDENS STÖRSTA TURNERING
FÖR 10-ÅRINGAR!

Pojkar: 128 lag (3 dagar)

Även
för
TJEJER
!

Flickor: 32 lag (2 dagar)
Information och anmälan på:
www.halorcup.se eller www.bkhollviken.se

Välkommen till

Halör Cup

i Höllviken, 20 km söder om Malmö
den 10 -12 maj 2018
För 36:e året i rad arrangeras Halör Cup, Nordens största turnering för 10-åringar.
Turneringen spelas på Höllvikens fina idrottsanläggning med gräs- och konstgräsplaner.
Idrottsplatsen ligger i direkt anslutning till Sandeplanskolan, Ängdala Skolor och Stora
Hammars skola, där inkvartering för övernattande lag finns. På Sandeplanskolan serveras
även samtliga måltider.
Eftersom vi garanterar samtliga lag minst sju matcher och spel alla tre dagar, blir det
mycket fotboll. Förutom alla matcher finns det även flera olika aktiviteter i närheten som
kan besökas.
Vi hälsar er klubb varmt välkommen till Höllviken den 10-12 maj 2018, till en
spännande turnering och härliga upplevelser för alla deltagande lag och supportrar.
SPELDATUM

ANTAL MATCHER PER LAG

Flickor 11-12 maj

Flickor minst 5 matcher (3+2)

Pojkar: 10-12 maj

Pojkar: minst 8 matcher (3+3+2)

TÄVLINGSFORM

ANTAL SPELARE

Sjumannafotboll med inledande gruppspel
i fyrlagsgrupper som följs av två omgångar
nivåanpassat gruppspel. Omlottning mellan vart
gruppspel.

Alla lag får delta med valfritt antal spelare till match.

Halör Cup är sanktionerad av Svenska Fotboll
förbundet och Skånes Fotbollförbund.

DOMARE

ANTAL LEDARE
Max tre ledare per tio spelare.

Licensierade distrikts- och ungdomsdomare.
ANTAL LAG

ÅLDERSKLASS
Lag P10 och F10; pojkar och flickor födda 2008.
För dispenser kontakta tävlingsledningen.
MATCHTID
2 x 12 minuter

Vi garanterar spel för max 128 + 32 lag. Halör
Cup lockar lag från vitt skilda håll. Som exempel
kan nämnas danska Hellerups IK och KB Köpenhamn. Kända svenska storklubbar som Hammarby,
Djurgårdens IF, Malmö FF, Helsingborgs IF, Trelleborgs FF, Landskrona BoIS och IFK Göteborg är
också återkommande gäster, bland många andra.

ANMÄLNINGSAVGIFT FÖR LAGET

ALLERGI

1250 kr per lag som övernattar på skolboende.

På grund av allergier ser vi gärna att ni inte tar med
godis eller snacks som innehåller nötter.

1750 kr per lag som ej övernattar på skolboende.
Lagavgiften faktureras några dagar efter anmälan.
När lagavgiften är betald så är ni anmälda till Halör
Cup 2018.
AVGIFT FÖR INKVARTERING OCH KOST
Flickor: 800 kr/person
Pojkar: 1150 kr/person
Gäller övernattande spelare och ledare. I avgiften
ingår mat och logi. Maten består av frukostbuffé
och husmanskost till lunch och middag.
Deltagaravgiften faktureras och ska vara betald
senast den 31 mars 2018.
Inkvartering sker på närliggande Sandeplanskolan,
Ängdala skolor och Stora Hammars skola. All mat
serveras dock enbart på Sandeplanskolan.

MER ÄN FOTBOLL
I närheten av idrottsanläggningen finns flera olika
aktiviteter som kan besökas, bland annat badhuset
Vanningen, Biohuset, Vikingabyn Foteviken mm.
POKALER OCH PRISER
Alla deltagande spelare får plakett.
VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR
BK Höllviken
Halör Cup
Ängdalavägen 38
236 34 Höllviken

Kom ihåg att ta med luftmadrass och sovsäck.
Vi ses på Halör Cup 2018!
MATKUPONGER
De som inte övernattar, men ändå vill äta gott
under Halör Cup, kan förbeställa matkuponger
à 70 kr/måltid till spelare, ledare och supportrar.
Förbeställning och inbetalning ska vara Halör Cup
tillhanda senast den 31 mars 2018.

SKICKA IN ANMÄLAN NU!

Försäkra er om en plats i Nordens största
fotbollsturnering för 10-åringar!
Anmälan sker på www.bkhollviken.se

