Handball Cup 2020
FAQ
¢

Hvor mange spillere må man være på ét hold?
Der er ingen begræsning på antallet af spillere på et hold.

¢

Må man spille på flere hold (spiludvikling)?
Nej, som udgangspunkt ikke, medmindre der er givet dispensation hertil fra stævneledelsen.
Udgangspunktet for en dispensation hertil er, at det hold, der hjælpes på, ikk kan vinde deres pulje, dvs.
har man et hold 1 og et hold 2 og en eller flere spillere fra hold 1 hjælper på hold 2, så kan hold 1 fortsat
vinde deres pulje, mens hold 2 kan ikke vinde deres pulje.

¢

Må man benytte dispensationsspillere, og kan man vinde?
Dispensationsspillere må benyttes iht. DHFs turneringsreglement, dog kan hold med dispensationsspiller
vinde rækken til stævnet.

¢

Hvornår skal holdkort afleveres og skal numre skrives på?
Holdkort afleveres på stævnekontoret senest før den første kamp spilles, og kan også sendes forud på mail
til vhcup@outlook.dk - Numre må meget gerne skrives på, men det er ikke et krav.

¢

Vi har spiller med særlige behov i forhold til kost, er der noget I kan hjælpe med?
Hvis I har en spiller med f.eks. fødevareallergi, så skriv en mail til vhcup@outlook.dk senest 14 dage før
stævnet med angivelse af allergitype og hvilket hold, den pågældende spiller på, så vil vi forsøge at
imødekomme dette bedst muligt.

¢

Er det muligt for forældre at overnatte sammen med spillerne?
Som det klare udgangspunkt, er svaret nej. Hvor det undtagelsesvis måtte være et behov herfor, så må
pågældende skrives på som leder og betale deltagergebyr, som de øvrige.

¢

Alle klubbens hold vil gerne sove samme sted. Kan vi det?
Vi bestræber os på, at alle klubbens hold sover samme sted, og det har hidtil også kunnet lade sig gøre. Vi
opfordrer dog til at evt. U15-U17 hold ikke nødvendigvis overnatter sammen med klubbens øvrige hold,
således at de overnatter i Holsted, som også er udgangspunktet for deres kampe.

¢

Vi har en justering i antallet af deltagere efter fristens udløb, hvad gør vi?
Ved ekstra deltagere så skriv en mail til vhcup@outlook.dk eller henvend jer til stævnekontoret ved
ankomst. Vi kan ikke garantere, at der er stævne t-shirt til eftertilmeldte deltagere, men bestræber os på
det. Ved afbud betales indbetalte deltagergebyr ikke retur.

