
 

             INVITASJON TIL  
MELHUSBANKEN JULECUP I HÅNDBALL 2015. 

 
Melhus IL håndballavdeling har gleden av, i samarbeid med MELHUSBANKEN, å invitere 
til den 27. julecup i håndball.  Turneringen avvikles i Melhushallen, Horghallen og 
Lundahallen.  
 

Tirsdag 29. og onsdag 30. desember. 
Omfatter følgende klasser: 

J/G 10, J/G 11, J/G 12, J/G 13, J/G 14, J/G 15 og J/G 16. 
 
 

Som for tidligere år, vil turneringen for de enkelte klassene bli avviklet i løpet av en dag.  
Tirsdag 29. desember avvikles kamper for årsklassene J10, J11, J12, G10, G11, G12, G13, 
G14, G15 og G16. 
Onsdag 30. desember avvikles kamper for årsklassene J13, J14, J15 og J16.  Arrangøren 
forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved liten påmelding. 
 
KAMPREGLEMENT OG SPILLETIDER. 
Kampene spilles etter NHF`s lov- og kampreglement. MIL håndball presiserer at ”En spiller 
kan i samme turnering ikke delta på flere lag i samme klasse”. Dispensasjoner gitt av NHF-
RMN gjelder for turneringen. Spilletid for 10 og 11 år er 1 x 15 min.  
Innledende kamper og mellomspill for 12-åringer er 1 x 15 min.  
13, 14, 15 og 16 år spiller 1 x 20 min.  Alle A- og B-finaler spilles i 2 x 10 minutter. 
 
SPILLESYSTEM. 
Lagene deles inn i puljer hvor alle spiller mot alle i enkel serie.  De to beste lagene i hver 
pulje går videre til A-sluttspill. Lag nummer 3 og 4 i hver gruppe går til B-sluttspill. I 10- og 
11-årsklassene er det ikke sluttspill og det kåres ikke noen vinner. Ved eventuell liten 
deltagelse i enkelte klasser forbeholder vi oss retten til å benytte seriesystemet, og det kan 
bli aktuelt å trekke puljer. 
 
PREMIERING. 
Det deles ut pokal til 1. og 2. plass i A-sluttspillet, samt pokal til vinner av B-sluttspill. Alle 
spillere får individuelle premier som minne fra turneringen. 
  
DELTAGERAVGIFT. 
Deltageravgift, kr 1000,- pr. lag i 10 og 11-årsklassene, kr 1300 i 12-årsklassene, kr 1500,- i 
13/14-årsklassene og kr 1600,- i 15/16 årsklassene betales innen 30. november til 
bankkonto 4230 56 41639. Lag som trekkes etter denne datoen vil ikke få refundert 
deltageravgift. 
 
PÅMELDING. 
Påmelding innen 30. november 2015 på følgende lenke: 
http://www.profixio.com/reg/melhusbanken-julecup-2015  
Lag som er påmeldt, men som ikke møter eller trekker seg, blir behandlet etter NHFs 
kampreglement. Arrangøren forbeholder seg retten til å avvise lag dersom påmeldingen 
overstiger kapasiteten. Tidlig påmelding blir prioritert. 
 
www.melhushandball.no 
Spørsmål rettes primært på epost julecup@melhushandball.no, evt på tlf 90705488 
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