Nr. Lyndelse / Søby Håndboldklub inviterer til den traditionsrige

Carl Nielsens Mini-Cup 2018
Lørdag den 7. April 2018 i Carl Nielsen - Hallen
Det vil glæde os igen i år, at tage imod så mange hold som muligt - dog max 48
deltagende hold. Princippet ”først til mølle” er stadig gældende. Tilmelding i følgende
rækker:
U5
U6
U7
U8
Mix
Mix
Mix
Mix
Drenge B
Drenge B
Drenge C
Drenge C
Pige B
Pige B
Pige C
Pige C
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.
Præmier:
Der er guld – sølv – og bronze-medaljer til nr. 1, 2 og 3 i alle rækker og et diplom til
samtlige deltagere (max. 8 spillere og 1 leder pr. hold), desuden en erindringsmedalje
til de spillere, der ikke modtager guld, sølv eller bronze.
Vandrepokal:
- 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.
Følgende klubber har (indenfor de sidste 11 år) vundet pokalen:
2007 He-Ry 67
2008 Rolfsted HK
2009 Nr. Lyndelse/Søby HK
2010 Kerteminde HK
2011 Højby
2012 Krarup/Espe

2013 Kerteminde HK
2014 Kerteminde HK
2015 Nr. Lyndelse/Søby HK
2016 IF Stjernen Odense
2017 Risøhøj
2018 Bliver det jeres klub?

Aldersgrænser:

U5 piger
U6 piger
U7 piger
U8 piger

og drenge født årgang 2012 eller senere
og drenge født årgang 2011 eller senere
og drenge født årgang 2010 eller senere
og drenge født årgang 2009 eller senere

Tilmelding:
Tilmelding foregår på mail til Sussie Andersen, sussieandersen@live.dk senest d. 1.
Marts 2018.
Det skal fremgå af mailen, hvilken klub det drejer sig om, hvor mange hold og hvilken
række hold man tilmelder samt en kontaktperson og dennes mailadresse.
Pris:

Kr. 600,- pr. hold

Indbetales på konto i Sydbank: Reg. 6810 Kontonr. 0001201322 senest 1. Marts
2018. Husk at påføre klubnavn og Mini-Cup 2018.
Mad tilbud fra Carl Nielsen Hallens Cafe:
Cafeen tilbyder hjemmelavet MINI CUP menuer efter holdets/klubbens afvikling af
kampe eller efter nærmere aftale.
Vælg mellem menu 1 eller 2;
Menu 1:
Menu 2:

- Pasta og kødsauce
- Fiskefilet med pommes frites

kr. 40,00 pr. person
kr. 35,00 pr. person

Bestillingen skal ske senest tirsdag den 31. Marts 2018 til: morkok03@gmail.com
Yderligere:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sussie Andersen på telefon 20 66 90 11 eller mail
sussieandersen@live.dk. Tjek også på vores hjemmeside www.nrlynhk.dk
Program:
Forventes udsendt 14 dage før stævnets afvikling. (Ca. 20.marts 2018)

Vel mødt til en sjov og traditionsrig håndbolddag.
Vi glæder os til at se jer!!

Nr. Lyndelse/Søby HK

