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FrøCup 2015 
 
Afholdes i Aarup for 28. gang den 10. april - 12. april 2015.  
 
Stævnet starter med indkvartering på Aarupskolen, fredag fra kl.17.00. 

Der spilles kampe fredag kl. 19:00 – 21:30, lørdag kl. 08:00 – 19:00 og søndag kl. 08:00-18.00. 

 

Deltagere: U10 - Piger og Drenge årg. 04/05 
 U12 - Piger og Drenge årg. 02/03 
 
Spillested: Aarup Fritidscenter,  Aaruphallen, Gelstedhallen og Ejbyhallen. 
 
Spilletid: 2 x 12 minutter. 
 
Spilleregler: Der spilles efter DHF's regler.  
  
 En lille ting i forhold til reglerne – selvom der kun spilles med 5 markspillere i 

U10 er det tilladt at komme med 12 spillere i stedet for kun 9 spillere, som 
det er i turneringen. 

 
 Vi gør opmærksom på, at man IKKE kan spille på flere hold i samme turne-

ring. 
 
Dommere: Alle kampe dømmes af godkendte FHF dommere. 
 
Puljeinddeling: Holdene inddeles i puljer à 4 eller 5 hold 
 Nr. 1 og 2 går videre til A-slutspillet. 
 Nr. 3 og 4 går videre til B-slutspillet. 
 
Præmier: Personlige præmier til nr. 1 og nr. 2 i A-slutspillet. 
 Personlige præmier til nr. 1 og nr. 2 i B-slutspillet. 
 
 Max. præmier til 12 spillere + 2 ledere. 
 
Overnatning: Aarupskolen samt omkringliggende børnehaver m.v. 
 
Transport/Bagage: Der vil i lighed med tidligere år være mulighed for klubber, der ankommer 

med tog til Aarup Station at få transporteret deres bagage ved meddelelse 
om ankomsttidspunkt og afgangstidspunkt. 

 
Bespisning: Foregår i Aarup Fritidscenter hal 3. 

Lørdag: Morgenmad, frokost og aftensmad. 
 Søndag: Morgenmad og frokost. 
 
 Der er mulighed for at købe sportsboller til hjemturen om søndagen, disse 

skal bestilles på forhånd. Yderligere info vedr. dette kan ske til Aarup Fritids-
center's Cafeteria på tlf.: 64 43 35 55 

 
 Der er mulighed for at tage hensyn til visse allergier, yderligere information 

ved Merete i Aarup Fritidscenter´s cafeteria på tlf.: 64 43 35 55  
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Underholdning:  Lørdag aften - "landskampe".  
 
Holdtilmelding: Foregår via vores hjemmeside www.frocup.aarupboldklub.dk under fanen 

tilmelding. Der åbnes for tilmelding af hold den 1. januar 2015  
 
Tilmelding er kun gyldig når betaling af både holdgebyr og depositum er 
registreret. 

  
 Der er plads til max. 92 hold og tilmeldinger registreres i den rækkefølge, de 

modtages, det vil sige når der både er betalt for holdgebyr og depositum. De 
sidste år har stævnet været overtegnet, så vi opfordrer til hurtig tilmelding, 
det gælder selvfølgelig også tidligere deltagere. 

 
Deltagertilmelding:  Foregår via www.frocup.aarupboldklub.dk under fanen tilmelding.  
 

Frist for deltagertilmeldinger senest den 1. marts 2015 
 
Depositium: Der betales et depositum på kr. 1.000,- pr. klub som skal betales sammen 

med holdgebyret. Ved afbud mistes holdgebyr og depositum. Ellers modreg-
nes depositummet ved deltagerbetalingen. 

 
Holdgebyr: Kr. 600,- pr. hold, som skal betales sammen med holdtilmeldingen via 

www.frocup.aarupboldklub.dk til konto 2017 6276 101 828 – Nordea Bank.  
 

Tilmelding er kun gyldig når betaling af både holdgebyr og depositum er 
registreret. 

 
Deltagergebyr: Kr. 425,- pr. person, som skal betales i forbindelse med tilmelding via 

www.frocup.aarupboldklub.dk til konto 2017 6276 101 828 – Nordea Bank. 
senest den 1. marts 2015 

 
Gebyret dækker: 2 overnatninger, forplejning lørdag (morgenmad, frokost 
og aftensmad) og forplejning søndag (morgenmad og frokost). 

 
Program: Vil være tilgængeligt på hjemmesiden primo april hvorfra det er muligt at 

downloade det.  
 
Hjemmeside: Følg med på vores hjemmeside: www.frocup.aarupboldklub.dk som opdate-

res løbende. Under stævnet vil hjemmesiden blive opdateret med resultater 
og billeder. 

 
Oplysninger: Kontakt: frocup2015@aarupboldklub.dk eller Marianne Lyngsø 40 22 57 29 
 
 
 
Med sportslig hilsen 

Aarup BK, Håndboldafdelingen 
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