INDBYDELSE
GOG/Oure Cup 2020

For U17 & U19 spillere med niveau til ungdomsdivision
18. september-20. September 2020
Arrangeres af:
GOG håndbold og Oure Skolernes håndboldakademi
GOG/Oure Cup
I GOG håndbold har man i en årrække afholdt GOG Cup for børnehold.
I 2018 og 2019 afviklede GOG håndbold i samarbejde med Oure Skolerne GOG/
Oure Cup for U16/U17 hold.
Her i 2020 udvides dette så det gælder både U17 og U19 hold.
Kampene afvikles i Su’vi:t Arenas to haller samt i Oure Skolernes to haller.
Stævnet har et højt sportsligt niveau, hvor de enkelte hold får 4 kampe på passende
niveau.

Vi glæder os til at byde velkommen til GOG/Oure Cup 2020 for U17 og
U19 hold.

Praktisk information
Tidspunkt:

Stævnet starter fredag d. 18. September kl. 17.00
og stævnet forventes færdigspillet senest søndag
d. 20. september kl. 16.00.

Overnatning og forplejning:

Der overnattes på Oure Friskole, Hammesbrovej
7, 5883 Oure
Soveposer og liggeunderlag medbringes.
Der er fra stævnets side en vågen nattevagt.

Deltagere:

U17 drenge og piger: 2003-2004
U19 drenge og piger: 2001-2002

Turnering:

Alle hold til GOG/Oure Cup garanteres 4 kampe.
Alle kampe er 2 x 25 min.
En kamp fredag, to kampe lørdag og
placeringskamp søndag.
Der spilles i henhold til DHF’s
turneringsreglement.
Kampene dømmes af to dommere.
I U17 spilles der i to niveauer.
U17 Elite: For hold med forventet liganiveau/
toppen af 1. division. 8 hold i puljer á 4 hold.
U17 A: For 1. Divisionshold/toppen af 2. division.
8 hold i puljer á 4 hold.
I U19 spilles der i to niveauer.
U19 Elite: For hold med forventet liganiveau/
toppen af 1. division. 8 hold i puljer á 4 hold.
U19 A: For 1. Divisionshold/toppen af 2. division.
8 hold i puljer á 4 hold.

OBS:

Økonomi:

Holdgebyr: 1400 kr. pr. hold.
*Deltagergebyr: 500 kr. pr. spiller/leder
*Dækker indkvartering og forplejning med
morgenmad, frokost og aftensmad lørdag samt
morgenmad søndag.
Det vil være muligt at tilkøbe frokost søndag.
Nærmere info følger.

Præmier:

Der er personlige præmier til 1. plads og 2. plads i
hver række.

Trænercafé:

Lørdag aften inviteres alle trænere/ledere til
uformel hygge i Su’vi:t Arenas mødelokale.

Tilmelding:

Sidste frist for tilmelding og indbetaling af
holdgebyr er den fredag d. 12. juni 2020.
Deltagergebyr indbetales senest fredag d. 14.
august 2020.
Man vil efter indbetaling af holdgebyr modtage
en bekræftelse på deltagelse.
Dette link skal udfyldes ved tilmelding: http://
kortlink.dk/25rd5

Betaling foretages til: Reg. Nr. 0817 – Konto
nr. 8159431763 (Husk at skrive GOG/Oure Cup
samt klub)

Vores samfund er pt. i en ekstraordinær situation pga. corona-pandemien. Skulle det betyde, at der ikke
bliver mulighed for at afvikle GOG/Oure Cup refunderes holdgebyr samt deltagergebyr naturligvis.

Kontaktpersoner:

Carsten Langager Jensen clj@oure.dk - 5185 4190
Peter Ipsen pi@oure.dk - 4087 3847

