Ribe HK og SportTeamNetwork inviterer til

Ribe elite Cup
23. - 25. august 2019

Danske U-15, U-17 og U-19 pige- og drengehold, der
spiller til 1. eller 2. division, samt elitehold fra udlandet inviteres til topklasse forberedelsesstævne.

Ribe Elite
Cup 2019
Ribe HK indbyder for 22. gang til elitestævne for danske ungdomshold, der stiller op i ungdomsdivisionerne. I år vil specielt
udvalgte eliteungdomshold fra vores nabolande også blive
budt velkommen.
Stævnet har et højt sportsligt niveau og er perfekt som forberedelse til kvalifikations- turneringen.
Stævnet afholdes i den sidste weekend inden kvalifikationsrunderne starter, hvilket giver perfekte muligheder for at få de
sidste detaljer på plads og holdet spillet sammen!
Der spilles indledende kampe fredag og lørdag. Søndag er der
slutspil og finalekampe. Ved tilmeldingen skal holdene angive, om de har mulighed for at spille fredagskampe, hvilket vi
anbefaler for at få fordelt belastningen udover så mange dage
som muligt.
I rækker med mange hold inddeles holdene efter niveau. A-spil
for 1.div. hold og B-spil for 2. div. hold, således at jævnbyrdigheden i kampene bliver større og holdene matches bedre.
Ingen hold spiller mere end 3 kampe på finaledagen
Deltagelse foregår efter først-til-mølle-princippet - så hurtig
tilmelding tilrådes.
I kan også følge os på Facebook. Scan app’en på sidste side i
indbydelsen eller gå på Facebook og søg efter Ribe EliteCup.
Vi glæder os til at se jer i Ribe!
Ribe HK’s Stævneudvalg

PRAKTISK INFO

Tidspunkt
Stævnet starter fredag den 23. august kl. 18.00, og finaler
forventes fædigspillet søndag den 25. august ca. kl. 18.00
Overnatning og forplejning
Der overnattes på skoler. Soveposer og liggeunderlag medbringes. Mod ekstra betaling, kan der arrangeres overnatning
på Ribe Vandrehjem og i Ribe Byferie. Indkvartering kan ske
fra 23. august kl. 17.00. Skolerne forlades søndag den 25.
august senest kl. 11. Der skal overnatte mindst én ansvarlig
leder sammen med holdene.Morgenmad lørdag og søndag
samt aftensmad lørdag foregår i Ribe Fritidscenter. Frokost
lørdag og søndag foregår på spillestederne.
Årgange
U-15 piger og drenge: 2004 - 2005
U-17 piger og drenge: 2002 - 2003
U-19 piger og drenge: 2000 - 2001
Turneringsafvikling
Der garanteres 4-5 kampe, dog med forbehold for afbud i sidste øjeblik.
Der spilles både A- og B-spil i rækker med mange hold. Kampene er på 2 x 20 minutter, og tiden stoppes kun i ganske særlige
situationer. Der spilles i henhold til DHF’s turneringsreglement.
Kampene dømmes af to dommere. Angiv på tilmeldingen, om
holdet er tilmeldt kvalifikationen til 1. division eller 2. division,
da dette benyttes ved turneringsseedningen.

Okonomi
Holdgebyr:
Depositum:
Deltagergebyr:
		
Deltagergebyr:
		

1.500,- kr. pr. hold
1.650,- kr. pr. hold
550,- kr. pr. spiller/leder,
inkl. overnatning og forplejning
250,- kr. pr. spiller/leder,
eks. overnatning og forplejning

Tilmelding er kun gyldig, når holdgebyr og depositum er betalt.

Ved afbud efter den 8. august tilbagebetales hverken holdgebyr
eller depositum. Deltagergebyret på 550 kr. dækker deltagelse
i stævnet, forplejning og bustransport mellem spille- og overnatningsstederne.
Præmier
Vinderne af A-spillet modtager en pokal, ligesom der er personlige præmier til 14 personer. I A-finalerne kåres kampens
fighter, der modtager en personlig præmie. Nummer 2 i A-spillet
og vinderne af B-spillet modtager personlige præmier til 14
personer. Der spilles om præmier for ca. 80.000 kr.

Ribe Svømmebad
Under stævnet vil det være muligt at benytte Ribe Svømmebad - her er mulighed for afslapning og pleje af ømme muskler.
Svømmebadet er placeret 100 m fra Ribe Fritidscenter. Husk
derfor badetøj.
Trænercafé
Fredag aften inviteres alle trænere/ledere til et par hyggelige
og inspirerende timer med oplæg af Sportschef i Dansk Håndboldforbund Morten Henriksen.
Morten vil bl.a. fortælle om forbundets arbejde med talentudvikling. Herudover vil der være mulighed for at stille spørgsmål
og diskutere synspunkter.
Håndbold i topklasse - Ribe/Esbjerg
Vi arbejder på at få Ribe/Esbjerg til at spille en træningskamp i
Ribe Fritidscenter lørdag aften. De skal pudse ligaforformen af
mod… Kampen er sidste test før det går løs i Håndboldligaen.
Publikum kan derfor forvente høj intensitet og lækkert håndbold. Indgang er gratis for deltagere i Elite Cuppen. Følg vores
opdateringer på facebook angående dette arrangement.
Fysioterapeuter
Under stævnet er der mulighed for fysioterapeutbehandling i
Ribe Fritidscenter . Spillerne kan få massage af ømme muskler,
råd og vejledning m.v.

Tilmelding og betaling
Sidste frist for tilmelding og indbetaling af holdgebyr og depositum er den 8. august 2019. Deltagergebyret skal være indbetalt senest den 15. august 2019. Vi forventer 12-16 hold pr. række. Ved flere tilmeldinger oprettes venteliste og evt. udvides
med flere hold.
På Ribe HK’s hjemmeside ribehk.dk - under Ribe EliteCup - vil der løbende være oplysninger om stævnet, ligesom der også
er en elektronisk tilmeldingsblanket, der SKAL benyttes.
Holdet er først tilmeldt stævnet når holdgebyr + depositum er betalt. Der gælder først-til-mølle-princippet. Det vil sige, at
holdene kommer med til stævnet i den rækkefølge, de tilmelder sig - så længe der er ledige pladser. Hvis betalingen ikke er
indgået på vores konto ved udløb af betalingsfristen, bliver holdet rykket ned under alle de hold, der har betalt.
Så derfor: Send tilmeldingen og overfør pengene hurtigst muligt og inden betalingsfristen udløber.
Der udsendes stævneinfo til de deltagende hold omkring den 19. august 2019.
Spørgsmål kan rettes til:
ribeelitecup@hotmail.com
Kontaktpersoner:
Jesper Larsen
Torben Andersen
Jens Pedersen

tlf. 51 16 67 12
tlf. 29 90 53 41
tlf. 81 73 44 74 - Efter kl. 17.00

Betaling foretages til: Reg. nr. 9738 - Konto nr. 000 11 24331
(Indbetalingen mærkes med tilmeldingsnummer - som fremgår af den mail, der modtages, når den elektroniske tilmeldingsblanket er sendt - samt klubnavn og hold)
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