FrøCup 2019

Du kan følge stævnet online, se resultater og andre spændende ting på:

www.procup.se/cup/32420.htm

www.frocup.aarupboldklub.dk

www.facebook.com/frocup/

AARUP BK – HÅNDBOLDAFDELINGEN

AARUP BK HÅNDBOLD byder velkommen til den 32. FrøCup.
Program for FrøCup 2019.

FREDAG D. 26. APRIL 2019.
kl. 17.00 - 19.00

Indkvartering på Aarupskolen

kl. 19.00 - 21.30

Håndboldkampe

kl. 23.00

SKAL DER VÆRE RO

LØRDAG D. 27. APRIL 2019.
kl. 06.30 - 09.00

Morgenmad

HUSK at rydde op efter jer, tak.

kl. 08.00 - 19.00

Håndboldkampe

kl. 11.00 - 14.00

Frokost

HUSK at rydde op efter jer, tak.

kl. 17.30 - 20.00

Aftensmad

HUSK at rydde op efter jer, tak.

kl. 18.30

Offentliggørelse af udtagede spillere til landskampe til U10

kl. 19.30

Offentliggørelse af udtagede spillere til landskampe til U12

kl. 19.45

“Landskampe” Jylland/Fyn mod Sjælland for U10 piger i hal 1.

kl. 20.20

“Landskampe” Jylland/Fyn mod Sjælland for U10 drenge i hal 1.

kl. 20.55

“Landskampe” Jylland/Fyn mod Sjælland for U12 piger i hal 1.

kl. 21.30

“Landskampe” Jylland/Fyn mod Sjælland for U12 drenge i hal 1

kl. 23.00

SKAL DER VÆRE RO

SØNDAG D. 28. APRIL 2019.
kl. 06.30 - 09.00

Morgenmad

HUSK at rydde op efter jer, tak.

kl. 08.00 - 14.45

Håndboldkampe

kl. 10.00

Alle lokaler på skolen og institutionerne forlades.

kl. 11.00 - 14.00

Frokost

kl. 11.00 - 14.00

Svømmehallen i Fyrtårn Tommerup åben for FrøCup deltagere.

kl. 15.15 - 16.15

Finaler U10, med efterfølgende præmieoverrækkelse

kl. 16.20 - 17.30

Finaler U12, med efterfølgende præmieoverrækkelse

kl. ca. 17.30

FrøCup 2019 er slut. – TAK for denne gang!

HUSK at rydde op efter jer, tak.

Følg stævnet online – resultater m.m. på: https://www.procup.se/cup/32420.htm
Billeder m.m. på: https://www.facebook.com/frocup/
Informationer m.m. på: www.frocup.aarupboldklub.dk
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Velkommen til FrøCup 2019 - for 32. gang
Igen i år har vi fornøjelsen af et fuldt booket FrøCup stævne, og vi byder nye klubber og hold velkommen, samt alle
de klubber der hvert år kommer tilbage til FrøCup.
Som noget nyt benytter vi nu elektronisk kampprogram der kan hentes fra computer, tablet eller telefon. Her kan
man følge spilletidspunkter, resultater og hvem der går videre i hvilke rækker og puljer, men også praktisk info som
busplan og indkvarteringsinfo.
Der er i år tilmeldt 91 hold, der er 23 puljer og der afvikles 221 kampe hen over weekenden.
Der spilles håndbold i Aarup Fritidscenter, Den gamle Aarup hal (på Skolevej), og i de 2 haller i Fyrtårn Tommerup.
Der kører busser i pendulfart mellem Fyrtårn Tommerup og "hovedsædet" i Aarup Fritidscenter.
Til FrøCup hersker der en hel bestemt stemning og ingen tvivl om at alle jer deltagere har en stor andel i dette, samt
de ca. 200 frivillige der bidrager med praktiske opgaver inden og under stævnet og masser af godt humør. Husk at
give vores maskot Frøbbe en highfive når I møder den.
Stævnekontoret vil være bemandet med en fra stævneledelsen fra kl.7.30-22.30, og hjemmeværnet vil være på
Aarupskolen i nattetimerne.
Det betyder rigtig meget for os, at I kommer herfra med en positiv oplevelse. Derfor vil vi strække os vidt, for at
imødekomme Jeres ønsker under selve stævnet, og vi vil meget gerne have jer til at udfylde evalueringsskemaet,
som I får udleveret ved indkvarteringen, eller elektronisk via hjemmesiden.
Overnatningen foregår på Aarupskolen og de omkringliggende institutioner. Vi er bekendt med, at alle ikke får lige
god plads, men vi har gjort vores bedste for at give alle tilfredsstillende lokaler, og vi håber naturligvis på, at de små
udfordringer der eventuelt måtte komme, vil blive taget med et smil.
Det at vi låner lokaler til overnatning, betyder naturligvis at vi skal aflevere i samme tilstand som vi modtog, så vi
håber og forventer, at I alle vil hjælpe os med at passe på lokaler og inventar, som var det jeres eget.
Igen i år tilbyder vi ”campingplads” til forældre eller andre tilskuere der gerne vil være tæt på og støtte op, det vil
ligeledes være muligt for FrøCup deltagere at benytte svømmehallen i Fyrtårn Tommerup, søndag fra kl.10.00 –
14.00. Se mere på vores hjemmeside.
Vi håber at I alle husker Fairplay og god sportsånd, selv når kampene bliver tætte, så alle deltagere kan få gode
oplevelser og minder for livet med herfra.
Tusind tak for jeres deltagelse i dette års FrøCup og vi håber at se jer alle igen til næste års FrøCup den 17.-19.
april 2020.

Aarup BK Håndbold
Bjarne Petersen
Formand
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ADRESSER:
Aarup Fritidscenter, Ormehøjvej 4, 5560 Aarup, Tlf.:64 43 35 55
Den gamle Aaruphal, Skolegade 3, 5560 Aarup, Tlf.:63 43 00 07
Fyrtårn Tommerup, Tallerupvej 85, 5690 Tommerup, Tlf.: 63 76 76 70
Aarupskolen, Møllebakken 31, 5560 Aarup

Turneringsledelse:
Spørgsmål i forbindelse med stævnet kan rettes til stævneledelsen.
Resultater:

Marianne Lyngsø Hansen

Tlf.: 40 22 57 29

Regler, forplejning m.m.:

Anders Skaarup Nielsen

Tlf.: 20 94 53 51

Indkvarteringsansvarlig:

Mai-Britt Madsen

Tlf.: 40 16 54 43

Iben Laen

Tlf.: 20 48 18 53

Stævnetelefon:

Marianne Lyngsø Hansen

Tlf.: 40 22 57 29

Afrejse/Bagage:

Gert Lyngsø Hansen

Tlf.: 22 99 03 01

Stævnekontor
Der vil være stævneansvarlige på stævnekontoret i Aarup Fritidscenter:
Fredag

kl. 17.00 - 22.00

Lørdag

kl. 7.00 - 22.00

Søndag kl. 7.30 - 18.00

BUSPLAN:
Begge busser kører første gang fra Aarup Fritidscenter kl.7.00. Næste bus fra Aarup Fritidscenter er kl.8.00,
derefter kører busserne hver ½ time.
Busserne kører fra Aarup Fritidscenter og Fyrtårn Tommerup hver ½ time i minuttal 00 og 30.
BUSPLAN LØRDAG

BUSPLAN SØNDAG

Aarup Fritidscenter
Afgang

Fyrtårn Tommerup
Afgang

Aarup Fritidscenter
Afgang

Fyrtårn Tommerup
Afgang

Første bus
7.00

Første bus
7.30

Første bus
7.00

Første bus
7.30

8.00

8.00

8.00

8.00

8.30

8.30

8.30

8.30

.00

.00

.00

.00

.30
Sidste bus
18.30

.30
Sidste bus
19.00

.30
Sidste bus
14.30

.30
Sidste bus
15.00

Køretid mellem Aarup Fritidscenter og Fyrtårn Tommerup, ca. 25 min.
Tilskuere er meget velkomne til at benytte busserne, men spillerne har fortrinsret.
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GENEREL INFORMATION
Stævnet foregår i 5 haller i Aarup og Tommerup med overnatning på Aarupskolen og omkringliggende institutioner.

Indkvartering
Sker fredag på Aarupskolen, Møllebakken 31, 5560 Aarup, ved skolekøkkenet (det bagerste hjørne i skolegården.
Hvor overnatningssted og spisebilletter anvises/udleveres.
De, der først ankommer lørdag, skal henvende sig på stævnekontoret i Aarup Fritidscenter.

Transport af bagage til/fra Aarup Station
Der vil i lighed med tidligere år være mulighed for klubber, der ankommer med tog til Aarup Station, at få
transporteret deres bagage til/fra stationen, ankomst-/afgangstidspunkt og antal skal meddeles til stævnekontoret.

Parkering i skolegården forbudt!
Af hensyn til brandmyndighederne, skal det påpeges at af- og pålæsning er tilladt, men der må IKKE parkeres i
skolegården ved Aarupskolen. Vi henviser til parkering på skolens parkeringsplads foran skolen, på parkeringspladsen ved Drømmebakken, Indre Ringvej 2-4 og ved Aarup Fritidscenter.

Resultater
Opdateres løbende via på: https://www.procup.se/cup/32420.htm

Holdkort
Før et holds første kamp skal der afleveres et holdkort til stævnekontoret i Aarup
Fritidscenter.
For klubber med flere hold tilmeldt i samme række, er det klubbens bedste hold, der er hold 1, næstbedste hold er
hold 2 o.s.v.
Hvert hold må max. bestå af 12 spillere pr. kamp. Hver spiller må kun deltage på ét hold under turneringen.
Stævneledelsen kan dog give dispensation i enkelte tilfælde f.eks. i forbindelse med skader.
Holdkortet bruges når vi udtager ”landsholdsspillere” lørdag og til de hold, der skal deltage i finalerne søndag, vær
derfor omhyggelig med at skrive rigtige navne ud for de rigtige nr. (og læseligt ☺)

Puljeinddeling
Holdene inddeles i puljer á 4 hold
Nr. 1 og 2 går videre til A-slutspillet
Nr. 3 og 4 går videre til B-slutspillet

Præmier
Personlig præmie til nr. 1 og nr. 2 i A-slutspillet
Personlig præmie til nr. 1 og nr. 2 i B-slutspillet
Max. præmier til 12 spillere + 2 ledere.

Bespisning
Foregår i Aarup Fritidscenter hal 3.
Lørdag:
Morgenmad
Frokost
Aftensmad

kl. 06.30-09.00
kl. 11.00-14.00
kl. 17.30-20.00

Søndag:
Morgenmad
Frokost

kl. 06.30-09.00
kl.11.00-14.00
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Madpakker
For enkelte hold kan programmet være skruet sådan sammen, at det ikke vil være muligt at spise i Aarup
Fritidscenter.
Disse og KUN disse hold kan få bragt madpakker ud til hallerne i Tommrup og evt. Den gl. Aaruphal ved en
forudgående bestilling på stævnekontoret.

“Landskampe”
Der er fredag aften og hele lørdagen "landstrænere" på udkig efter spillere i alle hallerne.
Der udtages 2 målmænd og 9 spillere til hvert landshold.
Dispensationsspillere må gerne udtages til landsholdet.
Lørdag kl. 18.30 (U10) og kl. 19.30 (U12) vil der være opslag i Aarup Fritidscenter med de udtagede spillere. Der
gives ikke mundtligt besked til spillere eller trænere så vær opmærksom på opslaget.
Kampene afvikles ca. således:
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

19.45
20.20
20.55
21.30

U10 Piger
U10 Drenge
U12 Piger
U12 Drenge

Spilletid 2 x 15 min.

Svømmehal
Svømmehallen i Fyrtårn Tommerup er åben for FrøCup deltagere i følgende tidsrum.
Søndag fra kl. 10.00 – 14.00.
Da vi har svært ved at måle på hvor stor en succes svømmehallen er, vil vi rigtig gerne have tilbagemeldinger fra jer
om det er noget i ønsker at benytte fremover.

Afrejse søndag
Husk at alle lokaler skal efterlades som ved modtagelse. ALLE LOKALER SKAL FORLADES
SENEST KL. 10.00 SØNDAG.

FrøCup 2020
Er fastlagt til den 17. – 19. april 2019, så sæt allerede nu kryds i kalenderen, vi håber på at se rigtig mange af jer
igen til næste år.
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Spilleregler
Der spilles efter DHF’s regler, dog med få undtagelser som beskrevet nedenunder.
For U10 gælder dog, at det er tilladt at stille med 12 spillere pr. hold, i stedet for kun 9 spillere som i turneringen,
selvom der kun spilles med 5 markspillere.
Vi gør opmærksom på, at man IKKE kan spille på flere hold i samme turnering.
Alle kampe dømmes af godkendte FHF dommere.
Der spilles som udgangspunkt med de bolde, der er ved dommerbordet.

Spilletid
Spilletiden er 2 x 12 min.
Spilletiden i landskampe er 2 x 15 min.

Uret kører i pausen
Alle hold bedes være spilleklar 10 minutter før kampstart.
Førstnævnte hold stiller op under uret og giver bolden op. I tilfælde af ens spilledragt skifter sidstnævnte hold
(overtrækstrøjer forefindes).
Der byttes ikke banehalvdel i pausen.
Ved 2 min. udvisninger kører uret videre i pausen.

Mandsopdækning
Det er ikke tilladt at anvende mandsopdækning.

Pointlighed
I tilfælde af pointlighed efter puljekampe afgøres placeringen på følgende måde:
1.
2.
3.
4.
5.

Point i indbyrdes kamp(e)
Målforskel i indbyrdes kamp(e)
Målforskel i alle holdets kampe
Højest antal scorede mål i alle holdets kampe
Straffekast (5 til hvert hold . derefter 1)

Ved uafgjorte Cup-kampe og semifinalekampe - der laves ny lodtrækning og spilles til først scorede mål, dog
max. 5 min. - derefter straffekast.
Ved uafgjorte finalekampe - der laves ny lodtrækning og spilles til først scorede mål, dog max. 10 min. - derefter
straffekast.

Finalekampe
Der laves lodtrækning om hvilket hold der starter. Førstnævnte hold stiller op under uret.
Uret stoppes i pausen.

Protester
Protester skal afleveres skriftligt (underskrevet af en ansvarlig leder) til stævneledelsen senest 15 min. efter
kampens ophør ledsaget af et protestgebyr på kr. 100,Næste evt. berørte kamp må IKKE startes, før der ligger en afgørelse.
Gebyret tilbagebetales hvis protesten godkendes. Turneringsledelsens afgørelse kan ikke appelleres.

Dispensation
Det er tilladt at bruge spillere, hvortil der er opnået dispensation fra aldersbestemmelserne fra lokale forbund.
Såfremt der benyttes dispensationsspillere ved FrøCup SKAL dispensationstilladelsen afleveres på stævnekontoret
sammen med holdkortet.
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