
 

 

Orkanger Idrettsforening 
Håndballavdelingen,   

i samarbeid med      
COOP ORKLA MØRE,  

inviterer til 
 

COOP PRIX CUP 
 

03.-04. september 2011 
i Orklahallen 

 
Klasser: 

J/G10, J/G12, J/G14, J16, J18 



 

 

Orkanger Idrettsforening, i samarbeid med COOP Orkla Møre,  

inviterer med dette til håndballturnering for klassene J/G10, 

J/G12, J/G14, J16 og J18. 
 

ALDERSGRUPPER  
J/G10; født 2001-2002    

J/G12; født 1999-2000   

J/G14; født 1997-1998  

J16; født 1995-1996 

J18; født 1993-1994 
 

SPILLETID 
J/G10 1 x 15 min  

J/G12 1 x 15 min innledende og sluttspill, 2 x 10 min finale 

J/G14 1 x 20 min innledende og sluttspill, 2 x 15 min finale 

J16 1 x 20 min innledende og sluttspill, 2 x 15 min finale 

J18 1 x 25 min innledende og sluttspill, 2 x 20 min finale 

 

NB!  
Det er begrenset antall plasser i hver klasse. Arrangøren forbeholder 

seg retten til å slå sammen/kutte ut klasser med for liten påmelding. 

 



 

 

SPILLEREGLER 
Kampene spilles etter NHF`s kampreglement. 

En spiller kan kun delta på ett lag i samme klasse i turneringen.  

Ingen lags-timeout. 

Ved lik poengsum teller innbyrdes oppgjør, deretter målforskjell. 

Ved uavgjort i sluttspillkamper/finaler, spilles golden goal inntil 5 

minutter. Hvem som starter med ball avgjøres ved trekking. 

Hvis ingen av lagene har scoret i løpet av 5 minutters forlenging, 

avgjøres kampen med 7-meters kast (iht NHF`s kampreglement). 
 

SPILLESYSTEM 
Seriespill uten tabell og sluttspill for klassene J/G10. 

For klassene J/G12-18 blir det innledende kamper og sluttspill. 

Alle lag er garantert minimum 4 kamper. 
 

PROTESTER 
Eventuelle protester skal meldes til kampens sekretæriat 

umiddelbart etter kampens slutt. Skriftlig protest skal leveres 

senest 30 minutter etter kampslutt.  
 

PROTESTGEBYR 
Protestgebyr er satt til kr.500,- som skal betales samtidig med 

innlevert protest. Ved medhold betales protestgebyret tilbake. 
 

OPPNEVNT TURNERINGSJURY 
Det oppnevnes en turneringsjury på 3 medlemmer som behandler 

eventuelle protester. Avgjørelse fra juryen er endelig. 

 



 

 

PREMIERING 
Nummer 1 i hver klasse mottar pokal. 
 

SPILLESTED 
Orklahallen bane 1, 2 og 3.  
 

BESPISNING I HALLEN 
Vi har kiosk i hallen med salg av diverse mat og drikke. 
 

OVERNATTING, FROKOST, LUNSJ OG MIDDAG 
Alle lag som ønsker overnatting, innkvarteres på skoler og klubbhus i 

Orkanger-området, med gangavstand til Orklahallen.  

NB! Sovepose og liggeunderlag må medbringes. 

Ønskes andre overnattingsmuligheter, må lagene selv ordne dette. 

OIF anbefaler i så måte: 

Bårdshaug Herregård tlf 72 47 99 00  www.baardshaug.no 

 

Frokost serveres lørdag og søndag kl.08:00-09:00, lunsj lørdag 

kl.12:00-13:00 og middag lørdag kl.17:00-18:00.  

Alle måltider serveres i Orklahallen. 

 

Priser (gjelder spillere og ledere) 
Kr. 700,- pr. person. Inkludert er: 

- overnatting fredag-søndag  

- frokost, lunsj og middag m/drikke lørdag  

- frokost søndag  

To ledere pr.lag gratis. 

 
  

http://www.baardshaug.no/


 

 

PÅMELDINGSAVGIFT LAG 
J/G10 og J/G12 år kr. 1000,- pr.lag. 

J/G14 og J16 år kr. 1200,- pr.lag. 

J18 kr. 1300,- pr.lag. 
 

PÅMELDING 
Påmeldingsfrist er onsdag 17.august 2011.  

 

NB! Påmelding skjer ved utfylling av elektronisk 

påmeldingsskjema som ligger på www.orkanger-if.no  
 

For at påmeldingen skal være gyldig, må påmeldingsavgiften (og 

innkvarteringsavgiften for overnattende lag) være innbetalt innen 

lørdag 27.august 2011 (1 uke før turneringsdato). 

Påmeldingsavgiften (og innkvarteringsavgiften) innbetales til 
konto nr 4270.46.46202 

 

NB! Husk å anmerke på innbetalingen hvem betalingen 

innbefatter (klubb, lag) 
 

Lag som trekker seg etter påmeldingsfristen, blir uansett belastet 

med  påmeldingsavgiften. 

 

Evt. spørsmål sendes handball@orkanger-if.no 

 

 

 

 

VI ØNSKER DERE VEL MØTT TIL EN TRIVELIG 

HÅNDBALLHELG I ORKLAHALLEN!                                       

http://www.orkanger-if.no/index.php?kontaktvalg=handball8&kat=587&m=309&m2=501
mailto:handball@orkanger-if.no

