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For 12. gang arrangerer Klepp IL
minihåndballturnering for 8, 9,
10 og 11 åringer i Klepphallen
24.-26. oktober.
Hyppig ballkontakt og enkelt spill !!

Landslagssjef
Thorir Hergeirsson
deltar alle 3 dager

Vår målsetting er:
Unger i hyppig ballkontakt og enkelt spill.
En atmosfære med mye lek og moro – både på og utenfor banen!

Det er en stor glede å invitere alle gode håndballvenner til den
12. Potetcupen. Vi vil rette en stor takk til deltakende lag som siden
starten har vært med å gjøre denne turneringen til en sportslig og sosial
suksess.
I 2002 hadde Thorir Hergeirsson en ide om å lage ei turnering for de
yngste med stor aktivitet, hyppig ballkontakt og mye moro på og
utenfor banen. Årets turnering er den 12. i rekken, og vi er svært
glad for at landslagssjefen, fortsatt tar seg til tid til den nye
håndballgenerasjonen. Benytt muligheten til å få gode treningstips av
norges beste trener.
Vi vil også i år tilby sunn kafé og snopfri kiosk! Spis middagen hos oss;
Vi har lapskaus, bakt potet med tilbehør, frukt og grønt og mye mer!
For 7. året på rad vil fredagen være forbeholdt 11 åringene. Tidligere
turneringer har vist at 11 åringer fortsatt finner stor glede av spill på
liten bane og tilbakemeldinger fra trenere og ledere har vært svært gode.

Vil du vite mer?
Les mer om Potetcupen på
www.kleppil.no/handball/potetcup-2014/
Spilletid:
1 x 12 minutter i alle klasser. Minimum 4 kamper.
11 åringer spilledag fredag
10 åringer spilledag lørdag/søndag
8 og 9 åringer spilledag søndag.
Dersom lag har ønsker om andre spilledager, merk dette ved påmeldingen.
NB! Mixlag vil sannsynligvis delta i gutteklassen.
Premiering:
- Deltakerpremie til alle.
- Flott premie til den klubben som deltar med flest lag.
- Premier for flinkeste heiagjeng, fineste maskot, m/m.
Påmeldingsgebyr pr årsklasse/kjønn:
- 1 lag: 800,- 2 lag: 1400,- 3 lag: 1800,- 4 lag: 2200,Påmelding http://www.profixio.com/reg/potetcup-2014/ innen
søndag 05.10.
Profixio erstatter cupassist som ikke lenger eksisterer.
Påmeldingsavgift faktureres klubbene.
Se bort fra faktura/spillerlister ved påmelding

Vi ønsker stor aktivitet, mange lag og få innbyttere. Derfor stor
rabatt ved påmelding av flere lag i samme årsklasse/kjønn.
Kontaktpersoner: Astri Voll, telefon 915 54 746 og
Svein Axel Johannessen, telefon 915 99 596

Hovedsponsor:

Sponsorer:

Dekor Touran
Horpestad G.
Ove
13-8-2004

Tone Wølstad-Knudsen
Tone Grete Gundersen
51 44 33 00
tone@alfabet.no
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