
Premiering
Alle spillere på hvert lag får t-skjorte, pokal og diplom som mine fra turneringen. 
Lagleder får også utdelt en pose med frukt til sine spillere

Påmeldingsavgift
Påmeldingsavgift per lag er kr 900,- HUSK Maks 6 spillere på hvert lag!

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen ikke er gyldig før påmeldingsavgiften er 
registrert.

Påmeldingsfrist og kontaktinformasjon
Påmelding gjøres HER.
Siste frist: 18. november.

Det blir raskt fullt – “førstemann til mølla” prinsippet gjelder. 
Så ikke vent med å melde på laget ditt!

Eventuelle spørsmål rettes til Lars Erik Aas
Mobil: 909 17 057
Mail: post@ullkisahandball.no

Jessheim Is- og Flerbrukshall
Fra E6 kjør mot Gardermoen, ta av til Jessheim Nord (kryss 51) følg rv174 til 
rundkjøring med skilting til Idrettsparken (v Bohus/REMA1000). Kjør inn på 
Myrvegen, første rundkjøring til venstre, fortsett til veien slutter. 
Fra E16 kjør av mot Jessheim, følg rv174 mot Gardermoen, ta av til høyre i 
rundkjøringen med skilting til Idrettsparken (ved Bohus/REMA1000), 
nesterundkjøring til venstre, fortsett til veien slutter. 

Dino Minicup 2017

Håndball for 

aldersgruppen 6 og 7 år

Jessheim Is- og Flerbrukshall, 2. desember

https://www.profixio.com/reg/dinominicup2017
mailto:post@ullkisahandball.no


Generelt
Ull/Kisa Håndball arrangere for tredje gang Minicup i den flotte Is- og Flerbrukshallen på 
Jessheim. 2. desember vil vi gjøre vårt aller beste for å være det beste arrangementet både 
for spillere og publikum. 

Turneringen arrangeres for aldersgruppen 6 og 7 år. 

Klasser
Jenter 6 født 01.01.2011 eller senere
Gutter 6 født 01.01.2011 eller senere
Gutter 7 født 01.01.2010 eller senere
Jenter 7 født 01.01.2010 eller senere

Vi ønsker at alle skal få spille mest mulig under turneringen, og gjør derfor spesielt 
oppmerksom på regelen om maks 6 spillere per lag i turneringen. 

En spiller kan spille på flere lag i turneringen, så lenge dette er praktisk mulig i forhold til 
kampoppsettet. Vi tar ikke hensyn til dette under oppsettet. 

Hvis en klubb stiller med flere lag i samme klasse, ønsker vi at disse lagene lager litt 
kreative navn. For eksempel Ull/Kisa Vikings, Ull/Kisa Delfiner ol. Hvis det ikke skrives 
opp lagnavn på påmeldingsskjemaet, vil lagene få navnene Klubblag 1, Klubblag 2 osv. 

Avvikling samt regler for minihåndball
MiniCup er en NHF godkjent turnering, og det spilles etter NHF sine minihåndballregler. 

Avvikling
Lagene deles opp i puljer på 5 lag, der alle lagene møter hverandre en gang. Med andre ord 
får alle lag 4 kamper hver. Kampene varer i 1x15 minutter. Alle kampene innen en pulje, 
samt presentasjon og premieutdelingen for denne gruppen, er avviklet i løpet av 3,5 timer. 
Vi kjører to sekvenser av 3,5 timer, og hele arrangementet avvikles i løpet av en dag. Det er 
bevisst komprimert slik for at man skal slippe å gå å kjede seg mellom kampene. Dette 
konseptet er meget godt mottatt av spillere, ledere og foreldre/foresatte.

Hver sekvens åpnes med innmarsj hvor alle lagene kommer inn på banen i «ordning og 
reda»  Lagene blir presentert og vi marsjerer ut igjen.
Når kampene er ferdig, skal vi marsjere inn i samme rekkefølge som da vi startet, med 
påfølgende premieutdeling – alle får premie. 

Banen
Kampene spilles på 9 baner på tvers av tre vanlig håndballbaner. Dette gir korte avstander 
for spiller, og samtidig får vi masse aktivitet i hallen til enhver tid.

Spillere per lag
Hvert lag består av maks 6 spillere. Det er til enhver tid 4 spillere ute på banen, inkludert 
målvakt. Målvakt er med i angrep slik at det skaper overtallsspill. Det oppfordres i dette 
alderstrinnet at man roterer på jobben som målvakt, slik at alle spillere får prøvd seg i 
forskjellige posisjoner på banen. Maksgrensen på 6 spillere gjelder for laget gjennom hele 
turneringen. Det er viktig at barn i denne alderen får spille mye, så vi oppfordrer heller til å 
melde på et lag ekstra hvis dere er mange spillere. 
At dere holder dere til antall spillere per lag er også viktig for oss arrangører. Dette fordi vi 
beregner 6 per lag, og bestiller inn premier, T-shirts etc. etter det.

Ballen 
Det spilles med myk håndball str. 00 i turneringen. 

HUSK:
Dino MiniCup er ikke en arena for suksessrike trenere, men en arena for 
glade små håndballentusiaster!
Derfor trenger heller ingen lag å tape med mer enn 5-6 mål. 
Det bør vi voksne kunne sørge for! 


