Opstartsstævne
for U11, U13 og U15
piger og drenge
fra hele landet

Stævnespecifikationer
og turneringsregler

21. OG 22.
SEPTEMBER
Ullerslev Kultur- og
Idrætscenter 1&2
Nyborghallerne 1&2
Ørbæk Midtpunkt 1&2
Aunslevhallen
Idrætsparkhallen, Nyborg
Skovparkhallen, Nyborg
Vindingehallen

Følg også med
på sus-cup.dk
og på

Hovedsponsor for stævnet:

Spar Nord Nyborg
Vestergade 35 5800 Nyborg
Telefon 63 10 15 00
Nyborg@sparnord.dk
Mød os på facebook
tættere på

VELKOMMEN TIL

SUS Spar Nord Cup 2019
For 17. år i træk glæder vi os i SUS Håndbold til at byde velkommen til spillere, trænere, ledere, dommere, hjælpere og tilskuere til vort store opstartsstævne.
Igen i år har vi gjort alt for at skabe de bedste rammer for en weekend med masser af
spiltræning og socialt samvær for holdene og deres klubber forud for vintersæsonen.
Vi glæder os også over, at så mange af deltagerne har valgt at overnatte ved stævnet.
Indkvartering og bespisning af næsten 1.000 børn og voksne er naturligvis en udfordring, men vi tror og håber på, at alle vore gæster finde sig godt tilpas.
De 200 frivillige Cup-crews er klar til at tage imod jer, parate med informationer og
i det hele taget vil medvirke til, at alle får en god oplevelse hos os, på de tre overnatningssteder og i de 10 haller.
Samtidig vil vi gerne takke de mange i klubben, som yder denne store indsats. Og til vore mange sponsorer og leverandører, ikke mindst hovedsponsoren Spar Nord i Nyborg, som er med til at gøre dette store arrangement
muligt.
Vel mødt og god kamp!

For os i Spar Nord i Nyborg glæder vi os over samarbejdet med SUS Håndbold, der er kendt for sin seriøse tilgang til arbejdet med unge håndboldspillere og erfaring med afvikling af store arrangementer.
Der lægges et kæmpe stykke arbejde i klubben til dagligt, og når der er
brug for ekstra hjælp til det store årlige stævne, rykker de lokale kræfter
endnu tættere sammen.
Derfor glæder vi os igen i år til at være hovedsponsor for SUS Spar Nord
Cup, og jeg vil gerne byde velkommen til de mange deltagere, ledere og
medhjælpere, og ønsker jeg alle et rigtigt godt stævne.

Jan Sandi Sørensen
Direktør i Spar Nord Nyborg

Vidste du, at
… det er 17. år i træk, at stævnet afholdes
… der deltager 113 hold, 1.029 spillere og 179 ledere
… der spilles 281 kampe i løbet af weekenden
... sidste år vandtes U10 piger af Rødekro/Aabenraa, U10 drenge af Tved G&I, U12
piger A og B af Svendborg HK og Nyborg GIF , U12 drenge A og B af GOG, U14 piger A
og B af SUS Håndbold og Kerteminde HK, samt U14 drenge A og B af Team Sydfyn Elite
og Søndersø IF
… der spilles i samtlige 10 haller i Nyborg Kommune
… der er 224 frivillige medhjælpere, som hjælper til med, at alle kan have et godt stævne
… al maden fremstilles af erfarne, lokale køkkenfolk på frivillig basis
… U17, U19 og seniorspillere samt forældre fra SUS passer alle dommerbordene
... arrangørerne af SUS Spar Nord Cup i 2015 modtog Nyborg Kommunes Idrætspris
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Stævneledelsen har kontor i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter under hele stævnet.
Endvidere er der halansvarlige i alle hallerne.
Kontaktpersoner før og under stævnet:
Stævnekontor:
Lene Jørgensen
mobil 40 19 31 90
Stævnekontor:
Poul Bjarne Hansen
mobil 21 74 37 15
Stævnekontor:
Mikkel Jensen
mobil 26 19 00 39
Stævnek./økonomi: Marianne Kristensen mobil 28 35 08 67
Dommere:
Søren F. Hansen
mobil 21 26 96 61
Bespisning:
Trine Spanding
mobil 40 17 70 11
Overnatning:
Jørgen Hedeager
mobil 40 15 93 09 (Vibeskolen, Ullerslev)
Overnatning:
Michael Hedeager
mobil 60 61 34 95 (4Kløverskolen, Ørbæk)
Overnatning:
Tina Heine Matthiesen mobil 20 27 78 43 (Vibeskolen, Aunslev)
Transport:
Marianne Larsen
mobil 21 78 98 02
Cup-crews:
Hanne Nørrisgaard
mobil 24 42 24 41
Koordinator:
Henning Caspersen
mobil 40 73 64 62
Koordinator:
Erik Hansen
mobil 27 11 81 38

STÆVNEINFORMATION

STÆVNEKONTOR/KONTAKTPERSONER:

SPILLESTEDER/INDKVARTERINGSSTEDER:









Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, Skolevej 2, 5540 Ullerslev
Aunslevhallen, Kertemindevej 50, Aunslev, 5800 Nyborg
Nyborghallerne, Halvej 1, 5800 Nyborg
Idrætsparkhallen, Storebæltsvej 15, 5800 Nyborg
Skovparkhallen, Skaboeshusevej 98, 5800 Nyborg
Vindingehallen, Skolevej 15, Vindinge, 5800 Nyborg
Ørbæk Midtpunkt, Langemosevej 5, 5853 Ørbæk

Vibeskolen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev

A

B 	4Kløverskolen, Langemosevej 1, 5863 Ørbæk
Vibeskolen, Kertemindevej 46, Aunslev, 5800 Nyborg

C
		

A



C







B
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STÆVNEINFORMATION

ANKOMST - OVERNATTENDE HOLD FREDAG/LØRDAG:

Tilrejsende klubber/hold fredag møder ved det angivne overnatningssted (plan findes
på www.sus-cup.dk) fra kl. 18, og henvender sig til kontaktpersonen for anvisning af
indkvarteringslokaler og udlevering af materialer til holdet (se nedenfor).

ANKOMST - OVERNATTENDE HOLD LØRDAG:

Klubber og hold, som ankommer lørdag morgen/formiddag, og som skal overnatte
lørdag, henvender sig tidligst muligt ligeledes til kontaktpersonen på overnatningsstedet for anvisning af indkvarteringslokaler (plan for indkvarteringssteder findes på www.
sus-cup.dk) og udlevering af materialer (se nedenfor). Bemærk tiderne, hvornår skolen i
Aunslev er åben for ind- og udkvartering.

ANKOMST - IKKE OVERNATTENDE HOLD:

Ikke-overnattende hold møder op i hallen til første kamp, hvor materialet til holdet (se
nedenfor) vil blive udleveret.

SPØRGSMÅL VED ANKOMST, ÆNDRING AF DELTAGERANTAL:

Er der ændringer af deltagerantal eller andre spørgsmål ved ankomsten omkring stævnedeltagelsen, sker henvendelse til stævnekontoret i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter
(se under kontaktpersoner). Her vil der kunne foretages justering og betaling for ændret
antal deltagere i forhold til tilmeldingen. Også kontaktpersonerne på overnatningsstederne og de halansvarlige på spillestederne er behjælpelige ved tvivlsspørgsmål.

STÆVNETRØJER, MATERIALE MM. TIL HOLDENE:

Ved ankomsten udleveres følgende i Spar Nord-pose til hvert hold:
• Stævne t-shirts til alle spillere/ledere (pakket efter tilmeldte spillere/ledere)
• Trykte stævneprogrammer med bl.a. spilleplan, stævneinformation og regler,
plan for bustransport mm
• Armbånd til trænere/ledere som spisebillet, som skal bæres under hele stævnet
(der udleveres ikke spisebillet til spillere)
• Evt. ekstra holdkort til hvert hold til udfyldelse (kan hentes på stævnets hjemmeside, og mailes til mail@sus-cup.dk på forhånd). Holdkortet skal senest i forbindelse med ankomsten være sendt eller afleveret udfyldt på stævnekontoret
eller til halansvarlige på spillestederne.

OVERNATNING:

Vibeskolen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev (A - se kortet side 3)
4Kløverskolen, Langemosevej 1, 5853 Ørbæk (B - se kortet side 3)
Vibeskolen, Kertemindevej 46, Aunslev, 5800 Nyborg (C - se kortet side 3)
Plan over overnatning er udsendt klubberne pr. mail, og er på www.sus-cup.dk.
Indkvartering kan finde sted fra fredag klokken 18.00. Henvendelse ved ankomsten på
skolen til den ansvarlige for indkvartering.
Ved indkvarteringen godkendes lokalerne af leder fra den gæstende klub sammen med
stævnets kontaktperson, og der underskrives en kvittering herfor. Efter godkendelse af
lokalerne ved afrejsen kvitteres påny. Er der sket skader eller hærværk i forbindelse med
opholdet, skal den gæstende klub betale erstatning herfor.
Lokalerne skal være rengjort og forladt senest søndag kl. 09.00. Der kan anvises plads til
opbevaring af bagagen resten af søndagen indtil afrejse.
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Overnatning er kun for tilmeldte spillere og ledere (ikke forældre eller øvrige med tilknytning til holdene).
Der er vagtordning på skolerne. Dog må værdigenstande ikke efterlades i dagtimerne,
hvor holdene er ude i andre haller.
Glemte sager kan afhentes ved stævnets afslutning søndag eftermiddag på stævnekontoret i Ullerslev. Henvendelse om glemte sager: Halinspektør Reider Wind, 63 33 72 75.

ORDENSREGLER:

Der er totalt rygeforbud på skolernes område, i hallerne og omklædningsrummene.
Alkohol er ligeledes forbudt på skolerne. Glasflasker må ikke medbringes på skolernes
område, i hallerne og omklædningsrummene.
Al boldspil uden for banerne og på skolernes område er ikke tilladt.

STÆVNEINFORMATION

Brandmyndighedernes pladskrav muliggør ikke, at enkeltpersoner medbringer stor dobbeltmadras. Derfor: Der må kun udelukkende benyttes enkeltmadrasser (max. 80 cm
bredde). Ligeledes skal brugen af elektriske pumper begrænses til max. 1-2 pr. hold af
hensyn til el-nettet på skolerne.

Ordensregler for ophold på indkvarteringsskolerne udleveres til overnattende hold.

BESPISNING:

Spisningen foregår i følgende tidsrum:
Fredag aften:
Kl. 18.30-21.00 (kun forudbestilt)
Lørdag morgen*: Kl. 06.00-09.00 (for overnattende fredag nat)
Lørdag middag**: Kl. 11.00-14.30 (for alle stævnedeltagere)
Lørdag aften***:
Kl. 17.30-20.00 (for alle overnattende)
Søndag morgen*: Kl. 06.00-09.00 (for alle overnattende)
Søndag middag:
Frokostpakke udleveres ved morgenmaden til hold,
				som har forudbestilt
*)

Morgenmad serveres på indkvarteringsskolerne i Ullerslev, Ørbæk og Aunslev.

**)

Middagsmad lørdag serveres følgende steder for alle deltagere:
Ullerslev (i Kultursalen) – for hold som spiller i Ullerslev og Aunslev
Nyborg (Nyborghallernes mødelokale) – for hold, som spiller i Nyborghallerne og
Idrætsparkshallen
Skovparkhallen (kantinen) - for hold som spiller i Skovparkhallen
Ørbæk (4Kløverskolen, Ørbæk) – for hold, som spiller i Ørbæk og Vindinge

***) Aftensmad lørdag serveres i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter (hal 2)
for samtlige stævnets deltagere med overnatning.
Frugt: Til rådighed for alle stævnedeltagere. Kan medbringes fra morgenmaden i 		
Ullerslev, Ørbæk og Aunslev.
Oprydning: Sørg for oprydning ved alle måltider, også i hallerne af papir mm fra frokosten
søndag.
Allergikere på holdet?: Kontakt køkkenholdet tlf. 24470597 inden stævnet for evt. specialkost.
Kun for deltagere: Spisninger er kun for tilmeldte spillere/ledere ved stævnet. Der udleveres
ikke spisebilletter til spillere. Til tilmeldte trænere/ledere udleveres armbånd, som bæres under
hele stævnet, og fremvises ved spisestederne.
Forældre og tilskuere henvises til hallernes cafeterier.
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STÆVNEINFORMATION

TRANSPORT:

Det er muligt for alle spillere og ledere at benytte gratis bustransport mellem hallerne/
overnatningsstederne under stævnet. Busplan findes på www.sus-cup.dk og i programmet. Den vil være ophængt i hallerne, og der kan hentes ekstra planer på stævnekontoret.
Alle stævnedeltagere opfordres til at benytte busserne fremfor egentransport - ”det er meget
lettere og sjovere at synge klubsange og fællessang i en bus, og så styrker det sammenholdet!”

AKTIVITETER:

Fredag aften og lørdag aften vil der være mulighed for boldspil, hygge og socialt samvær i Ullerslevhallerne og i hallerne ved Ørbæk Midtpunkt kl. 20.00-21.30.
Fredag kl. 19.00-22.00 er der mulighed for at overvære 3. divisionskampe i Ullerslev
Kultur- og Idrætscenter hal 1, hhv. SUS Nyborgs herrer og SUS Håndbold damer
Bemærk, at der i år desværre ikke er mulighed for at besøge Nyborg Svømme- og Badeland. Svømmehallen er under renovering.

FOR TRÆNERE/LEDERE:

Der er gratis kaffe til rådighed på overnatningsstederne fredag og lørdag aften. Kan afhentes i skolekøkkenet i Ullerslev, på skolerne i Ørbæk og Aunslev.
Der arrangeres ikke særligt ledertræf (begrænset interesse de foregående år), men ris/ros
og evaluering af stævnet modtages gerne på stævnekontoret eller på mail@sus-cup.dk.

SPORTSSKADER:

Der er ikke tilknyttet samaritter til stævnet. Evt. skadebehandling er holdenes eget ansvar,
herunder at medbringe evt. hjælpemidler, isposer mm.

FINALER/PRÆMIEOVERRÆKKELSE:

Efter hver finale og finalerunde er der præmieoverrækkelse.
1. præmie: Kr. 1.800 til aktivitet for hele holdet
		
Hver spiller på vinderholdet får desuden en medalje
2. præmie: Kr. 1.200 til aktivitet for hele holdet
Pengene overføres til vinderne til kontoen, som skal være angivet på holdkortet.

FAIR PLAY

SUS Spar Nord Cup håber på fair play både på og uden for banerne af spillere, trænere
og tilskuere. Og husk: Det er et opstartsstævne, hvor forberedelserne til sæsonen, sammenspil og samvær for holdene er det vigtigste.
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Stævnet afvikles efter Fyns Håndbold Forbunds regler. Kampene dømmes af FHF-dommere.

ALDERSKLASSER:

U11 piger og drenge - årgang 2008/2009
U13 piger og drenge - årgang 2006/2007
U15 piger og drenge - årgang 2004/2005
Holdkort med angivelse af årgange skal være indsendt eller afleveret senest ved første kamp
ved stævnet (kan downloads på www.sus-cup.dk eller fås ved ankomsten).
En spiller må kun deltage på et hold under stævnet. Deltagende spillere ved stævnet skal være
påført holdkortet, som afleveres senest ved første kamp.
Af sportslige hensyn opfordres til - trods reglerne, som giver hold med dispensationsspillere
mulighed for at vinde puljer/rækker - at begrænse brugen. Evt. dispensationsspillere anføres
på holdkortet med ”D”, og der skal medbringes dokumentation. Der kan max. deltage to
spillere pr. hold fra den ældre årgang.

TURNERINGSAFVIKLING

REGLER:

I U11-rækkerne må der gerne være flere end 9 spillere på holdet, da det er et optaktstævne.

TURNERINGSSYSTEM:

I puljen spiller alle mod alle. Ved pointlighed gælder følgende: 1) Indbydes kamp 2) Måldifference i samtlige kampe 3) Flest scorede mål 4) Lodtrækning

KAMPVARIGHED:

U11 piger og U11 drenge: 						
2 x 10 minutter
U13 piger og U13 drenge:						
2 x 15 minutter
U15 piger B:									2 x 15 minutter
U15 piger A, U15 drenge A og U15 drenge B:				
2 x 20 minutter
Pause på et minut mellem halvlegene. Ved spilstop og i pausen stoppes haluret.
Ved uafgjort i finalekampe spilles omkampe à 3,5 minutter.

KAMPAFVIKLING:

Holdene skal være klar i god tid før hver kamp af hensyn til tidsplanen.
Førstnævnte hold stiller op på banehalvdelen nærmest haluret, medbringer reglementeret
bold, og starter kampen. Der skiftes kun banehalvdel i pausen, hvis et af holdene ønsker dette.
Sidstnævnte hold skifter trøjer ved evt. ens trøjefarve (se trøjefarve i puljeoversigten og medbring evt. skiftetrøjer).

RESULTATFORMIDLING:

Resultater og stillinger vil løbende under stævnet være opdateret på www.sus-cup-dk - på
forsiden af dette kampprogram, og i hallerne findes QR-code til indscanning på smartphones.
Resultater/stillinger kan i hallerne blive oplyst ved dommerbordet eller den hal-ansvarlige.
Lørdag aften vil opdateret program med hold anført i placeringskampene blive lagt ud på
www.sus-cup.dk, og vil kunne ses ved scanning af QR-coden.

SPØRGSMÅL VEDR. TURNERINGEN/KAMPAFVIKLINGEN:

Spørgsmål i forbindelse med stævnets afvikling og kampene, evt. protester mm, rettes til
stævnekontoret eller halansvarlig/dommerbordet i den pågældende hal, der så om nødvendigt vil kontakte stævneledelsen i Ullerslev.
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