
Nr. Lyndelse/Søby Håndboldklub inviterer til  
 

Carl Nielsen Mini-Cup for 40-tyvende gang 
 

lørdag d. 26. marts og søndag d. 27. marts 2022 i Carl Nielsen Hallen 
 

 

Det vil glæde os at tage imod så mange hold som muligt - max 50 hold. Princippet ”først til mølle” er 
gældende. 
 
Lørdag kan der tilmeldes hold i:  U5 MIX, U6 MIX, U7 MIX, U7 Pige B og C, U7 Drenge B og C, U8 
MIX samt U8 Pige og Drenge A, B og C (max. 8 spillere og 1 leder pr. hold) 
NYHED søndag kan der tilmeldes hold i: U9 mix kortbane B og C, der er plads til 4 hold i begge 
rækker (max. 8 spillere og 1 leder pr. hold). Der spilles 2 x 13 min. 
 
Vi appellerer til, at holdene tilmeldes i de rækker, hvor de rettelig bør spille – både for børnenes og 
håndboldens skyld. For at den enkelte række kan gennemføres, skal der være tilmeldt mindst 4 hold. 
 

Aldersgrupper: U5 piger og drenge født 2016 eller senere 
U6 piger og drenge født 2015 

  U7 piger og drenge født 2014  
  U8 piger og drenge født 2013  
  U9 piger og drenge født 2012 
    

Præmier: 
Der er guld– sølv– og bronze- medaljer til nr. 1, 2 og 3 i alle rækker og et holdbillede til samtlige 
deltagere.  
Til de spillere der ikke modtager guld, sølv eller bronze gives en erindringsmedalje. 
Hvert hold får udlevet en goodiebag. 
 

Vandrepokal: 
Mini Cup vandrepokalen vindes af den klub, der sammenlagt får flest point.  
Pokalen skal vindes 3 år i træk eller 5 gange i alt for at overgå til ejendom. Der medfølger en lille 
pokal til ejendom. 
Sidste vinder (2019): Bellinge 
 

Pris:    
Kr. 600,- pr. hold 
 

Tilmelding: 
Tilmelding via mail til nrlynhk@gmail.com senest d. 13. februar 2022.  
Det skal fremgå af mailen, hvilken klub det drejer sig om, antal hold og i hvilken række man tilmelder 
hold, samt en kontaktperson og dennes mailadresse og telefonnummer. 
Når tilmeldingen er bekræftet på mail til jer, indbetales holdgebyret til Sydbank: Reg. 6810 konto nr. 
0001201322 dog senest 1. marts 2022. Husk at påføre klubnavn og Mini-Cup på indbetalingen. 
Ved betaling er tilmeldingen gældende.  
 

Yderligere: 
Programmet udsendes 14 dage før stævnets afvikling. 
Carl Nielsen Caféen er åben hele weekenden, hvorfor det ikke er tilladt medbringe egen mad. 
 
Eventuelle spørgsmål kan sendes til nrlynhk@gmail.com  

 

 
Vi glæder os til at se jer!! 

 

Nr. Lyndelse/Søby HK 

mailto:nrlynhk@gmail.com

