Kære samarbejdsklubber
Vi glæder os meget til weekendens kampe i årets GOG/Oure Cup for U17 og U19 hold.
Der har her til sidst været ændringer pga. afbud. Derfor bedes I alle tjekke op på jeres
kamptidspunkter.
Her kan du finde information:
• Oversigt puljer og kampe for drenge-rækkerne http://kortlink.dk/2d2hd
•

Oversigt puljer og kampe for pige-rækkerne http://kortlink.dk/2d2hc

•

Det samlede kampprogram i alle haller http://kortlink.dk/2d2gy

•

Oversigt over overnatningssted http://kortlink.dk/2d2hf

•

Oversigt over, hvor man skal spise de forskellige måltider http://kortlink.dk/2d84w

•

Busplan – kan ses på www.goghaandbold.dk fra fredag

Stævnekontor i Gudmehallerne
Åbningstider:
Fredag: 17.00-21.00
Lørdag: 9.00-21.00
Søndag: 9.00-12.00
Hvis Frederik er ikke er til stede kan han kontaktes på 20912468
Reglement
Vi spiller efter DHF’s gældende reglement.
Spilletiden i alle rækker 2 x 25 min undtagen i U17 drenge liga, hvor der spilles 2 x 20 min
pga. 4 kampe pr. hold.
Ved direkte rødt kort træffer stævneledelsen beslutning om, hvorvidt der er karantæne.
Indkvartering:
Vi har ikke hørt fra ret mange af jer i forhold til jeres ankomsttidspunkt.
Kontakt derfor ASAP de overnatningsansvarlige på den pågældende skole
Skolerne i Oure:
Carsten Langager Jensen clj@oure.dk - 5185 4190
Gudme Skole og Oure Friskole:
Malene Lauridsen malene.lauridsen@cool.dk - 2480 5156

Bespisning:
Der er stadig mulighed for at bestille sandwich fredag aften og søndag middag hos Anette i
GOG’s café på cafe@gog.dk DEADLINE onsdag 22/9
HUSK der er kun frokost søndag til de hold der spiller 2 kampe.
Holdkort
Før første kamp skal der udfyldes holdkort. Dette kan I få ved dommerbordet i den hal I
spiller.
Træner/leder café
For dem som har tid og lyst vil der være mulighed for social hygge i Gudmehallens cafeteria
lørdag aften fra kl. 21.00. Her vil vi være vært med en øl/sodavand.
GOG’s hjemmeside
På www.goghaandbold.dk vil I også kunne finde turneringsplan, resultater og busplan fra
sidst på ugen.
GOG Håndbold og Skolerne i Oure, håndboldakademiet
Kontaktpersoner:
Carsten Langager Jensen clj@oure.dk - 5185 4190
Peter Ipsen pi@oure.dk - 4087 3847

