
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ørslev IF/NFØ Håndbold inviterer for 40. gang i træk til 
Pokalhåndboldstævne i Ørslev lørdag den 17. juni 2017. 

Stævnet er udendørs og holdes på banerne ved Ørslev IF's klubhus, Terslevvej 71 B, 4100 Ringsted. 
(Ørslev ligger mellem Ringsted og Haslev på midtsjælland). 
 
Der spilles om vandrepokaler i alle rækker. Pokalen er til foreningens eje hvis den vindes tre år i træk 
eller fem år i alt. (Der er medaljer til alle mikrospillere) 
Personlige præmier til nr. 1 og 2 i hver række. Dog højst 12 spillere + 2 ledere.  

Da vi har 40 års jubilæum i år, vil alle de vindende hold få en jubilæums t-shirt. 

Tilmeldingsgebyr: 

Pr. hold er tilmeldingsgebyret 400 kr. for børne- og ungdomshold og 500 kr. for seniorhold og mixhold. 

For hver 5 betalende hold er det 6. hold fra samme forening gratis.  

Foreningen kan deltage gratis med mikrohold ved samtidig deltagelse med mindst 1 betalende hold. 

Tilmeldingsgebyret skal betales ved tilmelding til bankkonto regnr.: 9888, kontonr. 322585 NFØ 
Håndbold. På meddelelse til modtager SKAL foreningen huske at påføre foreningsnavn. 

Turneringsform: 

Der satses på puljer af mindst fire hold, så alle får mindst tre kampe. 

Hvor der er mere end én pulje, går nr. 1 og 2 videre til slutkampe, hvor der spilles efter Cup-systemet. 

Det er IKKE tilladt at spille på mere end ét hold. Ved protest skal alder kunne dokumenteres. 
Endvidere er det kun tilladt at spille for én klub.  

Som et nyt tiltag i år er det muligt for børne- og ungdomshold at have 2 spillere med 
aldersdispensation efter gældende HRØ regler. Man kan i givet fald ikke komme i finalen. 

Stævnet starter kl. 09.30, og forventes slut ca. kl. 18.00 Præmier vil blive uddelt efter hver finale. Der 
vil ikke blive uddelt præmie før den enkelte række er færdigspillet. 



  

 

Tilmelding skal være os i hænde senest 20. maj 2017. 

 

Men tilmeld i god tid, da tilmelding foregår efter først til mølle princippet.  

Tilmelding kan ske på vedlagte tilmeldingsblanket eller mail til: Palle Petersen psp@123dk.dk 

 Blanketten kan findes på NFØ’s hjemmeside: www.nføhåndbold.dk 

Der kan tilmeldes i følgende rækker: 

Mikrohold, årgang  09-10-11 

U10, drenge og piger - årgang 07-08 

U12, drenge og piger – årgang 05-06 

U14, drenge og piger – årgang 03-04 

U16, drenge og piger – årgang 01-02 

U18-19, drenge og piger – årgang 98- 99-00 

Dame Senior 

Herre Senior  

Mix 
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