Den 15:e September öppnar vi för anmälningar till Junicupen
2018! I fjol deltog 214 lag från Sverige, Norge och Tyskland!
Tillsammans gör vi en bra handbollsturnering ännu bättre!

Junicupen vill önska alla en underbar säsongsupptakt och samtidigt passa på att önska er välkomna till Junicupen 2018. Årets Junicup 2017 var en succé där 43 föreningar upplevde några soliga handbollsdagar i Uddevalla. Flera av Sveriges storklubbar var där
(IK Sävehof, Alingsås HK, Redbergslids IK, H43 Lund, Skövde HF, OV Helsingborg och Skara HF), många norska föreningar (16
föreningar deltog med 51 lag) besökte oss samt att tyska VfL Gummersbach deltog med sitt U18-lag. Junicupen har också en utav
Sveriges största minihandbollscuper då inte mindre än 65 minilag deltog 2017. Tyvärr så blev flera åldersklasser fulla redan innan
sista anmälningsdatum, så om ni bestämt er för att skapa handbollsminne i Uddevalla och Junicupen sommaren 2018, gå då in och
säkra er plats nu!
Junicupen ger er möjligheten att delta med de yngre ungdomarna att spela handboll ute i sommarvädret och ger de lite äldre ungdomarna möjlighet att spela inomhus. Junicupen Elitjunior är endast för inbjudna lag där vinnarna från 2017 kommer för att försvara
sin mästartitel. De flesta matcherna spelas inom gångavstånd från boende och mat. Dessutom finns busslinjer mellan alla spelområden. Musikfestivalen Uddevalla Solid Sound genomförs som vanligt under dessa dagar.

Det skall vara enkelt, kul och bekvämt när man väljer JUNICUPEN !
Vi hälsar alla handbollsföreningar välkomna till en föreningsturnering som skapar varma handbollsminnen.
Har ni eventuella frågor i övrigt så är ni välkomna att kontakta vårt kansli på telefon +46 522 14700 eller skicka e-post
till junicupen@kroppskultur.com. Följ alla uppdateringar om Junicupen på www.junicupen.se samt på
facebook https://www.facebook.com/junicupen/

Gästkort A

Gästkort B

Gästkort C

Anmälningsavgifter

870:- per gästkort

695:- per gästkort

Från 1895:- per gästkort

Med gästkort:

Berättigar till:

Berättigar till:

Berättigar till:

940:-

Fredag: Middag

Lördag: Lunch, middag

Fredag: Middag

Lördag: Frukost, lunch, middag

Söndag: Frukost, lunch

Lördag: Frukost, lunch, middag

Utan gästkort:

Söndag: Frukost, lunch

1 övernattning i hårdförläggning

Söndag: Frukost, lunch

1390:-

2 övernattningar i hårdförläggning

2 övernattningar på hotell
Dubbel, tre- och fyrbäddsrum

Missa inte handbollsfesten i Uddevalla 2018!
Kom och spela handboll inomhus (födda -05 och uppåt) och utomhus (födda -06 till -10)
den 15-17 juni i Uddevalla, vi lovar en mycket bra handbollsupplevelse!

Följ alla uppdateringar om junicupen på www.junicupen.se samt på
https://www.facebook.com/junicupen/

Alla matcher spelas 2x15 min, förutom minihandboll 2x10 min och A-ungdom
2x20 min

Viktiga datum
Anmälan öppnar: 15 sep –2017

Ålderklasser:

- In och säkra er plats för 2018!




Minihandboll för de allra minsta (födda -09 och -10) spelas på gräs

Sista anmälan: 30 April –2018





Ungdom födda -07 spelas på konstgräs och gräs med sänkt ribba

Ungdom födda -08 spelas på konstgräs och gräs med sänkt ribba

Övrigt
När anmälan görs får ni
faktura på anmälningsavgift per epost.

Aktiviteter

- Anmälningsavgift skall vara betald!

Ungdom födda -06 spelas på konstgräs och gräs fullmåttsmål

Gästkort senast: 5 Maj –2018

Ungdom födda -05 och -04 samt U16 (födda -02 och -03, spelar i
gemensam åldersklass U16) spelar i inomhus

- Gästkort skall vara betalda!

Hoppborgar, Disco, kiosker i alla
hallar och skolor, mat på
huvudområdet o Agneberg

