
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL EN RIKTIG 
FOTBOLLS- OCH FOLKFEST I HÖLLVIKEN!

I tre fantastiska dagar under Kristi himmelsfärdshelgen spelar vi fotboll och har kul
tillsammans på Halör cup. Vi är otroligt stolta över att vi i drygt 40 år anordnat denna 
turnering för 10 åriga killar och tjejer och att vi som klubb har fått vara en del av att 
skapa minnen för livet för våra fina
ungdomar.

Halör cup är så mycket mer än bara fotboll. Över 1750 spelare och ledare från 160 
lag strålar samman under några dagar. Tillsammans med alla tillresta föräldrar sätter 
de sin prägel på byn, det blir folkfest i vår lilla by. Som arrangemang betraktat är det 
Vellinge kommuns näst största efter Falsterbo Horse Show.

Ni erbjuds övernattning i nära anslutning till Höllvikens IP. Man kan lätt ta sig inom 
några minuter mellan boende och spelplaner på säkra cykel och gångbanor. Alla 
måltider serveras i nära anslutning till Höllvikens IP.

Incheckning sker onsdag den 29/5 kl 17.00-20.00 på BK Höllvikens IP där ni får 
boende tilldelat och bjuds på korv med bröd. Incheckning kan tyvärr inte ske tidigare 
än 17.00 på grund av att skolan har ordinarie verksamhet, vänligen respektera detta. 
Om ni anländer på torsdagen den 30/5 sker incheckning på Höllvikens IP tidigast kl 
9.00. 

Har ni några frågor angående incheckning och boende, kontakta oss på info@halor-
cup.se. Utcheckningstid för övernattande lag på skolorna är senast kl 11:00 på lörda-
gen den 1/6.

VI LÄNGTAR TILL DEN 30 MAJ DÅ TURNERINGEN DRAR IGÅNG,

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
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SPELDATUM
Pojkar 30/5-1/6 2019
Flickor 31/5-1/6 2019

TÄVLINGSFORM
Sjumannafotboll enligt SvFF nationella spelform, med 
inledande gruppspel i fyrlagsgrupper som därefter följs 
av omgångar nivåanpassat gruppspel. Omlottning 
mellan vart gruppspel.

ÅLDERSKLASS
Lag med P10 och F10.
dvs pojkar och flickor födda 2009.

MATCHTID
2X12 minuter

ANTAL MATCHER PER LAG
Alla pojklag garanteras minst sju matcher och 
matcher alla tre speldagarna, flickor spelar två dagar 
och garanteras minst 5 matcher.

ANTAL LAG
Vi garanterar spel för 128 pojk- och 32 flicklag.

POKALER OCH PRISER
Alla deltagare får statyetter
Halör cup spelas fram till ca kl 17,00 på lördagen.

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR
Halör Cup 2019
BK Höllviken
Ängdalavägen 38
236 34 HÖLLVIKEN
040-45 11 52
www.bkhollviken.se

ANMÄLNINGSAVGIFTEN POJKLAG:
Övernattande på skolboende anmälningsavgiften är 1 350kr per lag
Ej övernattande på skolboende 1 850kr per lag

ANMÄLNINGSAVGIFTEN FLICKLAG:
Övernattande på skolboende anmälningsavgiften är 950kr per lag
Ej övernattande på skolboende 1 250kr per lag

Lagavgiften faktureras i samband med er anmälan och när Den är betald är ni anmälda till Halör Cup 2019. 

AVGIFTEN FÖR INKVARTERING/
ÖVERNATTANDE OCH FRUKOSTBUFFÉ, LUNCH O MIDDAG:
Pojklag 1 200kr per person, totalt 3 nätter och 8 måltider. 
Flicklag 800kr, per person totalt 2 nätter och 5 måltider.




