
JOIN THE GAME

VEJLE PÅSKE CUP
9.-11. APRIL 2020

U15, U17 & U19!

ALT UNDER  

 SAMME TAG!
Husk: Sidste tilmelding søndag den 20. jan. 2020EARLY BIRD RABAT  
inden 1. januar 2020

Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup



DELTAGERKORT

Det er os igen en stor fornøjelse at kunne invitere Jer til vores 
helt unikke håndboldstævne for U15, U17 og U19 både piger og 
drenge. Vi gentager succesen fra sidste år og med disse erfaringer 
i ryggen, er vi klar på at gøre stævnet endnu bedre, i vores fort-
satte jagt på at blive Danmarks bedste. 

DGI huset skal igen i år danne den festlige ramme omkring  
stævnet, og med 7 baner under samme tag og plads til 84 hold, 
sikrer vi at stemningen i hallerne når bristepunktet. 

Husk at der IKKE serveres frokost på finaledagen/lørdag). 
Alt servering af mad foregår i Hal 5 i DGI huset.   
 
Der vil være mulighed for at overnatte fra onsdag til torsdag mod 
en merpris. I merprisen er inkluderet overnatning og morgenmad 
torsdag morgen. Evt. aftensmad onsdag vil være for egen regning. 

Fordelene ved denne unikke ramme er mange: 

• Ingen bustransport mellem hallerne og mulighed for at  
 heppe på andre hold fra jeres klub. 

• Kun 250 meter til Rosborg Gymnasium, og 750 meter til  
 Campus Vejle (Vejle Handelsskole) som er  
 indkvarteringsstederne.  

• Bespisning i DGI huset hvor alle kampene spilles.

Hvis I er en klub, der vægter høj sportslig kvalitet, nære og sam-
lende rammer, professionelle forhold samt nyder at kunne støtte 
jeres klubkammerater, så er Vejle Påske Cup lige det rigtige for jer. 

Idet vi vægter, at alle hold får meget spilletid, er der kun plads til 
88 hold, så skynd jer at melde jer til.

- Med sportslige hilsner Stævneledelsen

VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE CUP  
9.-11. APRIL 2020

Pris pr. deltager inkluderer

• 6 måltider – fuld forplejning startende fra torsdag middag.
• Indkvartering og overnatning fra d. 9/4-2020
• Kampe alle tre dage

Holdgebyr: 1.750 kr.
EARLY BIRD! inden 1. januar 2020 Holdgebyr: 1.500 kr.
Depositum pr. hold: 500 kr. 

I tilfælde af afbud tilbagebetales holdgebyret ikke. I tilfælde af af-
bud senere end den 31. jan. 2020 tilbagebetales ej heller depositum.  

OBS: Efter den 24. feb. træder frameldingsgebyret i kraft,  
og deltagergebyr tilbagebetales ej heller herefter.  
Vi opfordrer på det kraftigste til, at I kun melder de hold til,  
som I er sikre på. Hermed opnår vi, at stævnet kan gennemføres 
uden huller i kampprogrammet og det bliver dermed sjovere for 
alle deltagende hold.

695,-

Overnatning fra onsdag til torsdag inkl. 
morgenmad kr. 75,- pr. deltager.



PRÆMIER

TURNERINGEN INDKVARTERINGS- 
STEDERNE

VELKOMMEN TIL VEJLE PÅSKE CUP  
9.-11. APRIL 2020Til Vejle Påske Cup kan de enkelte hold vinde pengepræmier. Hvad de respektive klubber vil bruge pengene til står jer frit for.  

Om det er en samlet tur ud at spise/ bowle, et bidrag til noget i længe har ønsket jer eller måske noget helt, helt andet er op til jer. 
Vi ønsker Jer bare god fornøjelse.

Spilletid 
Indledende runde, torsdag 2 x 10 min
Mellemrunde, fredag 2 x 15 min
Finaler, lørdag  2 x 20 min 

Der spilles indledende runder, hvor holdene er seedet
efter angivet niveau på tilmeldingsblanketten,
mellemrunde og placeringskampe. Kampene er
fordelt, så alle hold er sikret kampe alle tre dage. 
 
Kampene afvikles efter DHF ś regler,  
dog ingen sideskift i pausen. 
Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup

Indkvarteringen finder sted i klasselokaler, hvor deltagerne 
selv skal medbringe sovepose og underlag. Hvis I har flere hold 
tilmeldt vil vi bestræbe os på at samle Jeres hold så klasse- 
lokalerne ligger så tæt på hinanden som muligt.
 

VINDER AF VEJLE PÅSKE CUP 2020 A FINALEN

Nr. 1: T-shirts (max 14 pers.) samt 3000 kr.
Nr. 2: T-shirts (max 14 pers.) samt 2000 kr.
Nr. 3: T-shirts (max 14 pers.) samt 1000 kr.

VINDER AF VEJLE PÅSKE CUP 2020 B FINALEN

Nr. 1: T-shirts (max 14 pers.) samt 1500 kr.
Nr. 2: T-shirts (max 14 pers.) samt 1000 kr.

OBS: Vi gør på det kraftigste opmærksom på, at alkohol ikke er tilladt under hele cuppen.



EARLY BIRD RABAT INDEN D. 1. JANUAR 2020

TILMELDING VIA PROCUP
Tilmelding til Vejle Påske Cup 2020 foregår via vores ProCup side:

 procup.se/cup/33487.htm
 
Du kan også finde linket på vores hjemmeside vejlehk.dk/paaske-cup under ’Tilmelding’.

Der er mulighed for tilmelding af flere hold samtidig, og klubben får senere tilsendt login til 
system for at tilmelde deltagere, oprette holdkort, notere evt. allergier for deltagere osv.
HUSK venligst at notere hvert enkelt holds niveau.

OBS: Tilmelding er først registreret, når holdgebyr og depositum er indbetalt.
Endelig bekræftelse på deltagelse følger senere.

Holdene tilmeldes i den rækkefølge betalingen indgår.

NYHEDER OG OPDATERINGER
Vi opdaterer løbende omkring stævnet med nyheder og informationer på website og Facebook.

VEJLEHK.DK/PAASKE-CUP

FACEBOOK.COM/VEJLEPAASKECUP



KALENDER

KONTAKTPERSON

1. januar Sidste frist for EARLY BIRD tilmelding. OBS: tilmeldingen er først  

  gældende når betalingen foreligger for både depositum og holdgebyr. 

20. januar Seneste tilmelding af hold. OBS: tilmeldingen er først gældende  

  når betalingen foreligger for både depositum og holdgebyr.

9. februar Accept på tilmeldingen bliver tilsendt klubberne.

25. februar Seneste betaling af deltagergebyr.

3. april  Kampprogram for Vejle Påske Cup

Information om indkvarteringsstederne kan findes på hjemmesiden i dagene 
op til stævnet.

Lene Thomsen

Mail: paaskecup@vejlehk.dk 

Betaling skal ske til: Danske Bank

Reg nr. 9570 Kontonr. 11769314

HUSK at skrive navnet på klubben, antal hold og personer I betaler for.



VEJLE PÅSKE CUP
9.-11. APRIL 2020

U15, U17 & U19!

Læs mere på www.vejlehk.dk/paaske-cup

HUSK:
SIDSTE TILMELDING  

SØNDAG D. 20. JANUAR 2020

EARLY BIRD RABAT INDEN D. 1. JANUAR 2020




