
INVITATION

Handball Cup 2023

Hovedsponsor

I samarbejde med

Vejen HK og FSH 
Holsted inviterer til 
håndboldstævne den 
31. marts - 2. april 2023

Tidligere KIA CUP



Vi håber med Vest Tryk Cup at vi i lighed med de øvrige år kan give den 
enkelte spiller en god fælles oplevelse med deres respektive hold og 
klubber som afslutning på håndboldsæsonen.

FSH, Holsted har hjemme i Medius 
Holsted med 3 håndboldbaner, som 
ligger tæt centreret om et hyggeligt 
café-område. Centeret har derfor rigtig 
god atmosfære og man har nærhed til 
alle baner. Overnatning på Højmark-
skolen som er placeret lige ved siden af 
Medius Holsted.
Se www.mediusholsted.dk

Vejen HK har hjemme i Vejen Idræts- 
center, hvor der er hele 3 håndboldba-
ner samt en masse andre super faci-
liteter, herunder svømmehal, springhal, 
og hvor der er overnatningsmuligheder 
på Grønvangsskolen, VG og VBC m.fl. 
er placeret tæt ved idrætscentret.
Se www.vejenic.dk

Vi genoptager den store succes fra de tidligere år og tilbyder igen, at afslutte
håndboldsæsonen med et stævne, der spænder lige fra U11 til U15 for drenge
og piger.
Et stævne hvor der tages højde for at skabe nære rammer og klub- fællesskab,
og hvor der forsøges at sammensætte gode og tætte kampe.

Stævnet afholdes i weekenden den 31. marts - 2. april 2023, lige efter at den 
traditionelle turnering er afsluttet.
Stævnet arrangeres igen af de to håndboldklubber Vejen HK og FSH, Holsted.
Stævnets hovedsponsorer er Vest Tryk.



Stævneformen
U11 og U13

For de yngste årgange er spilletiden 2 x 11 minutter, 
hvor alle hold spiller minimum 5 kampe.

U15

For de ældste årgange er spilletiden 2 x 17 minutter, 
hvor alle hold spiller minimum 4 kampe.

Kampene afvikles fredag, lørdag og søndag, primært 
i Vejen Idrætscenter, Medius Holsted og Brørup Hal-
len.
Der bliver god bustransport mellem stævnestederne.
Alle stederne er flotte og indbydende centre og i 
Vejen Idrætscenter er der bl.a mulighed for at benytte 
svømmehal og springsal.

Gældende for alle hold

Der spilles efter JHF’s turneringsregler, dog må 
en spiller kun deltage på ét hold – medmindre 
stævneledelsen har tilladt dispensation.

Det tilstræbes, at holdene niveauinddeles i A-, B- og 
evt. C-rækker i puljer for at give mest jævnbyrdige 
kampe og med finaler i A-, B og evt. C-række.
Den endelige turneringsform afgøres når antal til-
meldte hold foreligger.

Præmier

Der er præmier til nr. 1 og 2 i A-, B- og evt. C-finaler 
(max. 12 spillere og 2 ledere).



Pris:
Holdgebyr : 1250 kr. pr. hold

Pris pr. deltager : 550 kr. (inkl. 1x overnatning, 1x mor-
genmad, 2x frokost, aftensmad lørdag, bustransport og 
deltagelse i stævnet samt stævne t- shirt). 
Ved overnatning fra fredag-lørdag (inkl. morgenmad) 
tillægges prisen +75kr.

Overnatning:
Overnatning sker i tilknytning til spillestederne enten i 
Holsted eller Vejen.

Tilmelding:
Tilmelding sker på 
www.https://www.procup.se/cup/35821.htm 
og er først endegyldigt gældende når holdgebyret er 
indbetalt til konto nr. 7990 000 112 0364.

Tilmeld/betal for jeres klub/hold hurtigst muligt for at 
være sikker på plads ved stævnet.
Først til mølle ...

Deltagergebyr skal indbetales senest 1. februar 2023.
Ved afbud tilbagebetales hold og deltagergebyr ikke.

For information kontakt stævnekoordinator:
Jeppe Lindequist Beyer, mobil 40 34 28 67.
vhcup@outlook.dk

Følg også gerne stævnet på facebook:
Vest Tryk Handball Cup.


