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VELKOMMEN til MELHUSBANKEN julecup i håndball! 
 
Melhus IL håndball i samarbeid med Melhusbanken ønsker dere velkommen til den 26. julecup i 
MELHUSHALLEN, LUNDAHALLEN OG HORGHALLEN.  Turneringen går over to dager, mandag 29. 
og tirsdag 30. desember 2014.   
 
KAMPREGLEMENT OG SPILLETIDER. 
Kampene spilles etter NHFs lov- og kampreglement. De øvrige klassene spiller innledende serie der nr. 1 og 
nr. 2 går til A-sluttspill (klasser med mange lag kan beste 3 og nest beste 3 gå til A-slutspill), mens øvrige 
går til B-sluttspill. Forutsatt nok påmeldte lag i klassen, i så fall ikke vil alle lag gå til A-sluttspill. 
 
Spilletider. 
Klasse år. Gruppespill Mellomspill Finale 
    sluttspill A/B 
10 år 1x15 Ingen Ingen 
11 år 1x15 Ingen Ingen 
12 år 1x15 1x15 2x10 
13 år 1x20 1x20 2x10 
14 år 1x20 1x20 2x10 
15/16 år 1x20 1x20 2x10 

 
 

Kvart- og semifinaler som ender uavgjort, avgjøres ved ”sudden death”, dvs. at lagene fortsetter kampen 
etter dommerkast inntil ett av lagene scorer- dog ikke over 3 minutt. Da benyttes loddtrekning.  
 
Ender finaler uavgjort, spilles en ekstraomgang på 5 minutter.  Er resultatet fortsatt uavgjort, avgjøres 
kampen ved ”sudden death”, uten begrensning i tid. 
 
Regler klasse J/G 10 – 11 år. 
I klassene J/G 10-11 år spilles det ikke sluttspill, ergo det kåres ingen vinner i disse klassene. 
Det spilles 6-er håndball uten avkast og med nedsenket tverrligger. 
 
Ballstørrelser. 
J/G 10 og J 11 ball nr. 0. 
G11, J/G 12, J 13 og J 14 ball nr. 1. 
G 14 og J 16 ball nr. 2. 
G 16 ball nr. 3.  
 
Det laget som står oppført som hjemmelag stiller med ball, godkjent av dommer. 
 
Førstehjelp. 
Vi ber om at alle lag stiller med eget førstehjelpskrin. 
 
FRAMMØTE. 
Vi ber lagene sende inn spillerliste via TX påmeldingsider.  innen 26. desember, eller på e-post: 
julecup@melhushandball.no    
 
PROTESTER. 
Protester skal være skriftlig, vedlagt et protestgebyr på kr. 800,- og skal være innlevert i hoved-sekretariatet 
senest 15 min. etter kampens slutt.  Protestgebyret tapes hvis protesten trekkes tilbake eller forkastes.  
Juryens dom er endelig og kan ikke appelleres. Jury (3 medlemmer) oppnevnes blant lagledere, trenere og 
arrangøren (leder) for hver dag. 
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TILLEGG TIL KAMPREGLEMENTET. 
Det laget som er nevnt først i kampoppsettet stiller til venstre for sekretariatet og har avkast. 
Ved draktlikhet skifter det laget som er nevnt sist i kampoppsettet. 
Lagene må holde seg klare, slik at kampene kan starte i rett tid. 
Dispensasjoner gitt av NHF Region Midt-Norge gjelder for turneringen. 
På grunn av tidspress kan ikke «time out» regler anvendes.  Ved straffekast og mindre alvorlige skader 
stoppes ikke klokka.   
 
PROGRAMENDRING. 
Dersom forfall medfører skjev kampfordeling kan oppsettet bli endret.   
 
KONTAKTPERSON. 
Ved eventuelle spørsmål, kontakt Håvard Duesten mob. 907 05 488 E-post: julecup@melhushandball.no  
  . 
PREMIERING.  
 
Det deles ut pokal til 1. og 2. plass i A-sluttspillet, samt pokal til vinner av B-sluttspill.  Alle spillere 
tildeles T-skjorte. 
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