Vi er stolte over å kunne invitere deg og klubben din til vår håndballcup
som i år arrangeres for 21. gang.
Vårt mål er at Vestfossen Cup skal være den perfekte sesongavslutningen,
og vi legger ned enormt med dugnadstimer i planleggingen og gjennomføringen
for at dere skal få nettopp dette, med cupen vår.
Vi er kjent for at alt er nært, trygt og enkelt,
super service, godt aktivitetstilbud og topp matservering.
Fredag er det duket for den store lagkonkurransen, som har blitt et varemerke i Vestfossen Cup.
Her vil lagene få brynet seg på oppgaver som krever samarbeid og forskjellige evner,
i en kamp om fete premier :)
Lørdag kveld er det Glow stick diskotek med sumobryting, og for de eldre spillerne og trenerne
blir det kurs i teiping, kosthold og skadeforebygging, etterfulgt av quiz.
I tillegg har vi aktiviteter som svømmehall, aktivitetspark i skoleområde
og cuptilbud på Rush trampolinepark og Bowling 1.
Cupen arrangeres i år for alderstrinn fra 6 til 16 år (født 2015 – 2006),
og cupen spilles med aldersreglement for 2022/23 sesongen.
Så her vil dere få prøvd dere på hva som venter neste sesong.
Vi gleder oss til å få besøk av dere helgen 29. april til 01. mai 2022.
Påmeldingsfrist er 13. februar 2022.
Med vennlig hilsen
Vestfossen IF Håndball

TURNERINGSREGLEMENT
Turneringen spilles etter Norges Håndballforbunds lover og kampreglement, med noen tilpasninger (som fremkommer under). Lagene melder seg på i aldersklassen de skal spille neste sesong
(2022/2023) og spillesystemet er satt opp i forhold til dette.
Alle lag spiller i utgangspunktet kamper både lørdag og søndag (kanskje vi også må benytte fredagen til å avvikle noen kamper for de eldre klassene), men vi prøver å avvikle de to minste klassene
på samme dag (jentene en dag og guttene en dag).
For konkurranser i barneidretten gjelder følgende (barneidrettsbestemmelsene til NIF):
• Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først
og fremst i egen klubb
• Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år
• Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge
Man kan konkurrere utenfor egen region så lenge det ikke er lenger avstand enn innad i egen region
7-8 år (født 2015-2014)
• Seriespill med minimum 4 kamper
• Spilletid 1 x 15 min
• Mini-bane
• Ballstørrelse 7 år: Mykball 00, 8 år: 00
• 4’er håndball
9-10 år (født 2012-2013)
• Seriespill med minimum 4 kamper
• Spilletid 1 x 15 min
• Kortbane, nedsenket tverrligger
• Ballstørrelse 9 år: 00, 10 år: 0
• 5’er håndball
11 år (født 2011)
• Seriespill med minimum 4 kamper
• Spilletid 1 x 15 min
• Full bane, nedsenket tverrligger
• Ballstørrelse: 0
• 6’er håndball
12 år (født 2010)
• A-sluttspill (også B-sluttspill hvis mange nok lag påmeldt) med minimum 4 kamper innledende
• Spilletid 1 x 20 min innledende, 2 x 15 min i semifinale, B-finale og A-finale
• Full bane, ikke nedsenket tverrligger
• Ballstørrelse: 0
• 7’er håndball
13-16 år (født 2009-2006)
• A-sluttspill (også B-sluttspill hvis mange nok lag påmeldt) med minimum 4 kamper innledende
• Spilletid 1 x 25 min innledende, 2 x 15 min i semifinale, B-finale og A-finale
• Ballstørrelse 13 og 14 år: 1 (ikke klister), 15 og 16 år: 2 (klister)
Vi forbeholder oss retten til å slå sammen klasser ved for få påmeldinger i enkelte klasser.

Utregning av poeng ved ujevne antall kamper i innledende gruppespill
Vi benytter systemet som er innebygd i Profixio
Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen etter følgende regler
1. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør
2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør
3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør
4. Målforskjell i samtlige spilte kamper
5. Flest scorede mål i samtlige spilte kamper
6. Loddtrekning
Ved uavgjort i finalekamper
• Ved uavgjort i finalekamper spilles 2x3 minutter ekstraomganger med 30 sekunders pause (ikke
sidebytte). Ved uavgjort etter ekstraomgangene spilles «sudden death» (første målet vinner).
Protest
Eventuelle protester avgjøres av en jury som består av turneringsleder, ansvarlig for kampgjennomføring og en nøytral lagleder. Protest må innleveres skriftlig innen 20 minutter etter kampslutt.
Gebyr for protest er satt til kr 1.000 og innbetales ved levering av protesten.
Øvrig reglement
• Klubbene kan delta med flere lag i samme klasse.
• Ved påmelding må det være minimum 2 spillere over antall spillere på banen, pr lag (se unntak),
og maksimum 12 spillere pr kamp (klasse 15 og 16 år kan være inntil 14 spillere)
• En spiller kan også delta på flere lag, men bare på ett lag i samme klasse
• Det gis unntak for klassene som ikke spiller sluttspill
• For klassene 7 til 8 år er det fri spillerflyt mellom lagene
• For klassene 9 til 11 år gjelder følgende regler:
• Lag som har for mange spillere til ett lag og for lite spillere til to lag kan benytte spillere på flere lag i samme klasse
• Riktignok kan ikke samme spiller spille mer enn en kamp på det andre laget (litt
avhengig av antall kamper og antall spillere, kan det hende at en spiller må spille
to kamper på det andre laget). Sett opp en liste som viser hvem som skal bidra på
det andre laget for hver enkelt kamp, før cupstart. Listen skal kunne fremvises ved
forespørsel ifm kampene
• Man melder altså på to lag, hvor spillerne fordeles på lagene (spillerne skal
registreres på lag i Profixio)
• For klubber som har flere lag i samme klasse, hvor det ikke er fri spillerflyt, er det viktig at spillere på ett lag ikke sitter på innbytterbenken når andre lag spiller – de må sitte på tribunen
• Aldersdispensasjoner gitt av Norges Håndballforbunds regioner for sesongen 2021/2022
godtas. Kopi vedlegges påmelding og skal kunne fremvises ved forespørsel ifm kampene
• Det godkjennes inntil to dispensasjoner pr lag (kun en på banene om gangen)
• Dispensasjonsspillere skal merkes med armbånd (kan lånes i sekretariatet i hver hall)
• Lag med dispensasjonsspillere som følger reglene over, kan spille sluttspill, finaler og 		
vinne cupen
• Vi henstiller til fair play, og vil følge spesielt med på bruken dispensasjonsspillere.
• Det tas ikke hensyn til dommers klubbtilhørighet ved kampoppsettet.
• Ved draktlikhet har lag som er oppført som bortelag ansvar for å stille med vikedrakter.
• Hjemmelag stiller med ball

OBS! Reglementet kan bli endret helt frem til cupstart.
For oppdatert turneringsreglement se www.vestfossencup.no

PREMIERING
•
•

I klassene fra 7 til 11 år (født 2015 til 2011) får alle medaljer
I klassene fra 12 år (født 2010)
• 1. og 2. plass i A-sluttspill og B-sluttspill får lag-pokal og spillerne får
personlig premie
• A-finale vinnere får også vinner T-skjorte i teknisk materiale

HALLENE

Vestfossen Cup spilles i fire haller som alle ligger innen et kavarters kjøretur. Dette er hallene;
Vestfossenhallen, Sentrumshallen i Hokksund, Mjøndalshallen og Ekneshallen i Krokstadelva.
I Mjøndalshallen spilles det også på kunstgress, fortrinnsvis for de mindre aldersklassene.
Mer informasjon om hallene og veibeskrivelse finner du på www.vestfossencup.no/haller/

OVERNATTING – med nærhet til alle tilbud

Innkvartering vil først og fremst være på Vestfossen barne- og ungdomsskole, som er nabo til Vestfossen Flerbrukshall og ligger i sentrum av Vestfossen. Klasserommene som benyttes er ryddet og
rengjort før dere ankommer :)
I Vestfossen er det flere matbutikker og serveringssteder, og Union Pizza har cup-tilbud med to
store valgfrie pizza til kr 380,- hele helgen (https://www.unionpizza.no/vestfossen/ - 32 700 222).

DELTAKERKORT

Alle spillere, trenere og ledsagere som skal overnatte må løse deltakerkort.
Deltagerkort koster kr 990 pr person, og inkluderer:
• 2 overnattinger med frokost lørdag og søndag
• Lunsjpakke kan smøres ved frokost lørdag og søndag
• Middag lørdag
• Busstransport mellom hallene lørdag og søndag
• Vestfossen Cup velkomstgave
• Deltagelse i lagkonkurranse fredag kveld
• Glow stick diskotekbilletter, med sumobryting lørdag kveld
• Kurs i teiping, kosthold og skadeforebygging for de eldre spillerne og trenerne, etterfulgt av
quiz og konkurranser lørdag kveld
Bestillingsfrist og betalingsfrist for deltakerkort er 01. april 2022.
Betalte deltagerkort refunderes ikke.

AKTIVITETSTILBUD
Den store lagkonkurransen fredag kveld
Fredag er det duket for den store lagkonkurransen, som har blitt et varemerke i Vestfossen Cup.
Her vil lagene få bryne seg på oppgaver som krever samarbeid og forskjellige evner, i en kamp om
fete premier :)
Les mer om konkurransen og gjennomføringen her www.vestfossencup.no/lagkonkurranse/
Påmelding gjøres i Profixio, senest 01. april 2022

Glow stick diskotek
Lørdag kveld er det Glow stick diskotek i Papirkjelleren som er et stilig festlokale et steinkast fra
Vestfossenhallen og skolen. Vei-overgangen vil være bevoktet.
I tillegg til diskotek blir det mulighet til å prøve seg på sumobryting, og det blir selvfølgelig mulig å
kjøpe seg noe munngodt og forskjellige typer glowsticks.
Dørene åpner klokken 18.30 og stenger kl 22.00. Påmelding gjøres i Profixio, senest 01. april 2022
Kurs og quiz
Lørdag kveld arrangeres det teipekurs for trenere og kostholdskurs for de eldste spillerne, etterfulgt
av skadeforebyggende øvelser og tiltak for både spillere og trenere. Dette holdes av Drammen
Sportsklinikk. Etter det faglige blir det Kahoot og aktiviteter med premiering.
Påmelding gjøres i Profixio, senest 01. april 2022
Svømmehall
Svømmehallen i Vestfossen Barneskole er fortrinnsvis en aktivitet som tilbys overnattende lag.
Inngang koster kr 30 pr person (betales i svømmehallen). Åpningstider og hvordan dere reserverer
tid finner dere på https://www.vestfossencup.no/svommehall/
Lagene får hovedsaklige en halvtime i vannet, og det kan maksimalt være 30 personer i vannet
samtidig. Barn som ikke er svømmedyktige må følges av en voksen. Det vil være to livvakter tilstede.
Aktivitetspark rundt skolen
Ved Vestfossen barne- og ungdomsskole ble det etabler nye aktivitetsområder sommeren 2019,
med klatre- og lekeapparater, trampoliner, beachbane, ballbinge og skatepark.
I tillegg er det bordtennisbord og fotballspill der.

TRANSPORT

Vi setter opp buss som går i rute mellom alle hallene hele lørdag og søndag. Buss er inkludert i
deltagerkortet, men de som ønsker å benytte buss må registrere antall spillere/trenere i Profixio,
senest 01. april 2022

PÅMELDING

Frist for påmelding og betaling av påmeldingsavgiften er 13. februar 2022.
Lagene melder seg på i aldersklassen de skal spille i neste sesong (2022/2023)
• Påmeldingsavgift i klasse 7-8 år: kr 1.500
• Påmeldingsavgift i klasse 9-11 år: kr 1.900
• Påmeldingsavgift i klasse 12 år og eldre: kr 2.300
Meld deg på her: www.vestfossencup.no/pamelding/
Påmeldingene vil bli registrert i den rekkefølge de kommer inn. Ved overtegning vil de først påmeldte
bli prioritert. Vi tar forbehold om at spillesystemet kan bli endret i forhold til antall påmeldte lag.

FRISTER

13. februar: Påmelding og betaling av påmeldingsavgift
		
Vi ber om at lag som har planer om å overnatte melder dette ved påmelding
		
(registreres under “Tjenester” i Profixio). Dette for å ha en viss kontroll på antall
		
(vi har plass til ca 40 overnattende lag). Bestilling av deltagerkort er det som gir 		
		endelig overnatting.
01. april:
Bestilling og betaling av deltagerkort (alle som overnatter må løse deltagerkort 		
spillere og voksne), samt bestilling av busstransport og påmelding til lag		konkurransen fredag, og diskotek og kurs lørdag.
24. april:
Registrering av spillere, trenere, lagledere
		
(overnattende lag må registrere alle som skal overnatte - spillere og voksne

VILKÅR

•
•
•
•

Påmeldingsavgiften må være betalt for at påmeldingen skal være endelig.
Lag som trekker seg fra turneringen etter påmelding, eller ikke fullfører turneringen, må betale
et straffegebyr på kr 2000,- til arrangøren, dette kommer i tillegg til påmeldingsavgiften.
Hvis turneringen må avlyses grunnet pandemi og smittevernsregler vil påmeldte lag få refundert
alt de har betalt.
Vestfossen Cup er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle tap eller skade på gjenstander eller
personer under hele arrangementet.

KONTAKTOPPLYSNINGER

Cupens nettside: www.vestfossencup.no/
Facebook: www.facebook.com/vestfossencup/
Kontaktpersoner: www.vestfossencup.no/kontaktpersoner/
ePost: vestfossencup.vestfossen@gmail.com
Turneringsleder: Tormod Brenden - telefon: 976 81 138
OBS! Det kan forekomme endringer i opplysningene som er gitt i invitasjonen.
Komplett og gjeldende informasjon finner dere til enhver tid på cupens nettside.

VÅR HOVEDSPONSOR

VÅRE GODE SAMARBEIDSPARTNERE
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Den perfekte
sesongavslutningen
For lag fra 6 til 16 år
(født 2015 - 2006)
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