
Vi ønsker spillere, ledere og publikum velkommen til årets utgave av Våg Håndballs turnering,  VÅG 

Cup. Dette er 24. gangen vi arrangerer turneringen. 

Vi håper at alle får en flott helg med mange gode opplevelser både på og utenfor banen. 

På vegne av turneringskomiteen, vil jeg takke alle for at dere velger Våg Cup. Vi har ett stort apparat 

med frivillige som strekker seg langt for at dere skal få et positivt opphold her hos oss.. 

Det blir i år som tidligere sluttspill for alle lag som stiller i klassene fra 12 år og oppover. Dette betyr at 

alle er garantert minst en kamp søndag.  

I denne brosjyren finner dere informasjon om : 

Skoler for overnatting 

Haller vi benytter 

Spisesteder 

Bussrute og bussholdeplasser 

Reglement 

Kveldarrangement 

Kontaktinformasjon til ansvarlige i turneringsledelsen 

Kontaktinformasjon  

Cameron  

Innhold 

Skoler og haller 2 

Matservering 3 

Hotell og hall i sen-

trum 
4 

Resultatservice 5 

Kampreglement 6 

Ordensregler 6 

Aktiviteter 7 

Førstehjelp 7 

Pizza avtale 7 

Bussrute 8 

VELKOMMEN TIL VÅG CUP 2018 

Turneringsleder Per Martin Brøten 95102567 
Koordinering /økonomi Odd Ivar Hjetland 91997091 
Resultatansvarlig Vidar Pedersen 91145697 
Overnatting: Skoler Terje Olsen 94840214 
Transport/Hallansvarlig Per Martin Brøten /Jesper Larsen 95102567 / 95215743 
Bespisning/Kiosk Kim Andreasen 90071138 
Dugnadsvakter Roar Kvalnes 91781978 
Dommeransvarlig: Endre B Fintland 93257310 
Premier/T-Skjorter Jan Erik Berge 90850337 

TURNERINGSPROGRAM 



Side 2 

Praktisk informasjon om Turneringen 

Informasjon om skoler / hotell for overnatting og hvilke haller som benyttes i turneringen finner dere her : 

Våg Cup benytter haller i Vågsbygd—og på Lund for avvikling av turneringen.  Klasser og puljer spiller stort 

sett i samme hall eller i en hall innenfor gåavstand gjennom puljespillet lørdag. Sluttspillet søndag avsluttes 

med finaler for alle klasser i Gimlehallen.  Premieutdeling til finale lagene blir gjennomført umiddelbart etter 

ferdigspilt finale på kamp banen. 

For de under 12 som spiller aktivitets serie er det min. 2 kamper lørdag og 2 kamper søndag .Etter siste kamp 

søndag er det utdeling av deltager medalje til spillerne.    

De som skal bo på skole skal overnatte på skoler i Vågsbygd. 

Hvis dere kommer vest fra er kjøreruten til skolene her: 

Vågsbygd skole:  Veibeskrivelse  

Fiskå Skole / Vågsbygd Samfunnshus / Karuss skole : Veibeskrivelse 

Hvis dere kommer Øst fra er kjøreruten til skolene her:  

Vågsbygd  skole : Veibeskrivelse 

Fiskå Skole / Vågsbygd Samfunnshus / karuss skole: Veibeskrivelse 

Busstransport 

Mellom skolene i Vågsbygd –hotellet i Kristiansand sentrum og Hallene som benyttes på Lund har vi en egen 

bussrute for transport av tilreisende lag og ledere. Egen bussrute for turneringen finner dere i programmet 

Bussen har stopp for på og avstigning på disse stedene langs ruten. Det er merket med Cup skilt der hvor 

bussen stopper. Bussen går tilbake i samme trase. 

Vågsbygdhallen -For Vågsbygdhallen-Vågsbygd skole-Fiskå skole– Vågsbygd samfunnshus 

Karuss - For Karusshallen og karuss skole 

Rutebilstasjonen / Sentrum -  For gjester på Comfort hotell og de som vil ta seg en tur i sentrum mellom sla-

gene. 

Oddernes / Badminton - For Oddernes og badminton hallen.     

Gimlehallen- For Gimlehallen  

Generelt om kollektivtransport 

For de som ønsker å besøke dyreparken eller shopping på sørlandssenteret er det mulig å komme direkte fra 

skolene i Vågsbygd og ut til sørlandsenteret / dyreparken . Gå på Bussrute M1 ved Vågsbygd senter og sitt på 

til Sørlandssenteret og endestasjon ved Dyreparken/ IKEA. Bussrute M1 går også innom Universitetet 

(Gimlehallen på tur og retur). Lenke til rute info for rute M1 finner dere her.    M1 Bussrute 

NB !  Buss transport  med rutebuss må dekkes av den enkelte. 

https://www.google.no/maps/dir/E39/V%C3%A5gsbygd+samfunnshus+BA,+Kirsten+Flagstads+vei+30,+4621+Kristiansand+S/Karuss+skole,+Karussveien,+Kristiansand/@58.1313463,7.9467172,15z/am=t/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x463e4d658d263b2b:0xfb1fb260bbc52d1f!2m2!1d7.94
https://www.google.no/maps/dir/E39/V%C3%A5gsbygd+samfunnshus+BA,+Kirsten+Flagstads+vei,+Kristiansand/@58.1348801,7.9108701,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x463e4d658d263b2b:0xfb1fb260bbc52d1f!2m2!1d7.8987278!2d58.1428894!1m5!1m1!1s0x4638029e40511eb5
https://www.google.no/maps/dir/E39/V%C3%A5gsbygd+skole,+V%C3%A5gsbygdveien+50,+4621+Kristiansand/@58.1303249,7.8990796,13z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x463e4d658d263b2b:0xfb1fb260bbc52d1f!2m2!1d7.8549218!2d58.1276806!1m5!1m1!1s0x4638029df75ef4bf:0x1ac6
https://www.google.no/maps/dir/58.1629338,8.0473714/V%C3%A5gsbygd+skole,+V%C3%A5gsbygdveien+50,+4621+Kristiansand/@58.1441225,7.9676017,13z/am=t/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4638029df75ef4bf:0x1ac61458bc4738c8!2m2!1d7.9566537!2d58.1238945!3e0
https://www.google.no/maps/dir/58.1626759,8.0484988/V%C3%A5gsbygd+samfunnshus+BA,+Kirsten+Flagstads+vei,+Kristiansand/Karuss+skole,+Karussveien,+Kristiansand/@58.1191199,7.9221805,14.3z/data=!4m15!4m14!1m0!1m5!1m1!1s0x4638029e40511eb5:0xd05d364b9c0aa56a!2m
https://www.google.no/maps/dir/E39/V%C3%A5gsbygd+skole,+V%C3%A5gsbygdveien+50,+4621+Kristiansand/@58.1303249,7.8990796,13z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x463e4d658d263b2b:0xfb1fb260bbc52d1f!2m2!1d7.8549218!2d58.1276806!1m5!1m1!1s0x4638029df75ef4bf:0x1ac6
http://akt.no/media/549216/m1-a26-v18.pdf
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Karuss hallen og skole 

Vågsbygdhallen Vågsbygd 
samfunns-

Vågsbygd skole 

Buss Vågsbygdhallen 

Buss Karuss hallen 

Måltider og serverings steder 
Vågsbygd samfunnshus ligger i tilknytning til 
Vågsbygd senter her serveres det frokost 
lørdag og søndag til de som bor på skolene. 
 
Frokost serveringen er åpen fra kl. 06.15 til 
10:00 lørdag og søndag. 
 
For de lagene som spiller i Karuss hallen el-
ler Vågsbygd hallen lørdag og søndag serve-
res det middag i samfunnshuset fra KL. 
12:00 til Kl. 15:00 lørdag og fra kl. 12:00 til 
kl. 15:00 Søndag. 
 
For de lagene som spiller sine kamper på 
lund (Gimle / Oddernes) er det middagsser-
vering i KKG kantinen som ligger i tilknytning 
til Gimlehallen. 
 
Åpningstider er : 
Lørdag  12:00 til kl. 15 :00 
Søndag 12:00 til kl. 15:00 
 
NB! Det er kun beregnet  mat for lagene 
som spiller i Vågsbygd ved middag servering  
på Vågsbygd samfunnshus ,  det serveres 
ikke middag til lag som spiller andre steder 
her. 

Oversikt over skoler—haller og buss stopp Vågsbygd 

Buss stopp  
Rutebil stasjonen 

Comfort Hotell 
Kristiansand 

Oversikt over Hotell og buss stopp Sentrum 
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Buss stopp  
Gimlehallen 

Gimlehallen 

Oddernes  / badminton 
hallen 

Oversikt—haller og Buss stopp Lund 

Buss stopp  
Oddernes 



Resultatservice og kampoppsett 

Kampoppsett for turnering finner dere her :  

https://www.profixio.com/matches/vag-cup-2018/ 

 

 

 

 

 

 

Resultater legges ut fortløpende på siden. 

 

 

 

Følg Våg Cup på Facebook 

Følg cupen og få informasjon om årets cup på facebook. 

Informasjon som legges ut på våre hjemmesider legges også ut her. 

Her vil vi publisere bilder og tekst gjennom cup helgen. 

 

https://www.facebook.com/Våg-Cup-2018-1865241320358683/ 

 

https://www.profixio.com/matches/vag-cup-2018/
https://www.facebook.com/Våg-Cup-2018-1865241320358683/


 

Cupens  reglement  ligger  vedlagt , det kan også hentes ned fra cupens hjemmeside på  IkVag.no / Våg Cup 2018 / regler og 

vilkår.  Lenke til reglement :   

Hovedpunkter fra reglementet: 

8-9 årsklassene  4 er håndball på liten bane med små mål. 

10-11 årsklassen, 6 er håndball på vanlig bane med mål forminsker. 

12 år og oppover. Gruppespill og sluttspill. A og B sluttspill i alle klasser tom J/G16. 

Klisterbruk: NHF’s regler gjelder her—F.o.m. 15 års klassen er det tillatt med klister. Kun vannbasert klister er lov. 

KAMPREGLEMENT 

BUSSRUTE 

Cupens bussrute er på morgenene satt opp i henhold til kampprogrammet og kapasiteten           
er beregnet ut fra antall spillere som skal transporteres. Lagenes bussavgang LØRDAG vil ligge                     
vedlagt i informasjonsfolderen. 
 
NB !! DET ER VIKTIG AT ALLE MØTER PÅ BUSSTOPPET TIL OPPSATT TID. DETTE GJELDER SPESIELT SØNDAG 
MORGEN. 
 
Bussruten går i fast rute gjennom hele cupdagen frem til spill i hallene er ferdig.  
Tidspunkt for avgang står på den vedlagte bussruten. 
 
På søndag ettermiddag går bussen fra Gimlehallen hvor sluttspill og finaler avvikles, til jernbanestasjonen i sentrum.  

Generelt  
Alle deltakere i turneringen 
er forpliktet til å følge de 
ordensregler som er bestemt 
av NHF eller den stedlige 
arrangør – herunder bestem-
melsen om at bruk av alko-
hol er forbudt under opphol-
det.  Hvert lag skal under 
reisen og oppholdet være 
ledsaget av en leder som er 
ansvarlig for at laget og de 
enkelte spillere viser god 
oppførsel og følger de fast-
lagte ordensregler.  Overtre-
delse av ordensreglene kan 
medføre at deltaker og lag 
blir bortvist fra turneringen 
og innrapportert til NHF. 

Rydding av klasserom: 
Alle lag som har overnattet på skole, skal rydde sitt 
klasserom (feie gulvet og sette pulter på plass) før de 
forlater rommet.  Alle skal være ute av klasserommet 
senest kl. 12.00 søndag.  Feiekoster fås ved henven-
delse til skolens vakt. 
 

BALLSPILL  
Vi ber om at ledere påser at ballspill ikke foregår innendørs 
eller på andre områder av skolene hvor det kan forvoldes 
skade. Lag som forvolder skade på bygninger eller gjenstan-
der må påregne å erstatte dette. 
 

Forsikring  
Forsikring mot skade—tap av gjenstander ol. må den enkelte 
selv sørge for. Cameron Cup tar ikke ansvar for dette. 

                     ORDENSREGLER 

Forlat rommet slik som det 

var når dere ankom. 
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Dusjanlegget i samfunnshuset er åpent for ledere / trenere fra kl. 06:30 Lør/søndag morgen. På 

Lørdagskveld er det anledning til å benytte dusjanlegget i Vågsbygdhallen frem  til kl. 20:00. 

Diskotek lørdag kveld : det arrangeres diskotek i Vågsbygd Samfunnshus fra kl. 20-23 Aktivitets-

kortet gjelder for adgang til diskoteket. For lokale spillere kan det kjøpes adgangskort i hoved sek-

retariatet i Gimlehallen og i kioskene for kr. 100. Diskoteket er i utgangspunktet for aldersgruppen 

12 og oppover , men de som bor på skolene eller hotell har adgang selv om de er under 12 år. 

Ledere : Lørdagskveld rigger vi til ett rom i Vågsbygd samfunnshus, hvor det blir servert  reker/ 

brus / kaffe. Mat serveres kl. 20.30   

AKTIVITETER 

Førstehjelpsutstyr vil være tilstede i Gimlehallen under turneringen. Ved skade benytt Kristiansand lege-
vakt. Adresse: Egsveien 102.  
 
Telefonnummer Legevakt : 116117 
Ved behov for akutt hjelp er det 113 som gjelder.    
 
Telefon nummer til hoved sekretariat : 919 97 091 
 
 

 

Alt som blir funnet i hallene bringes inn til hoved sekretariatet under turneringen. Under turne-

ringen kan dere henvende dere her for å se om det dere savner er kommet inn.  

Vi vil be alle om å merke tingene godt gjerne med navn og telefonnummer slik at vi kan finne ut 

hvem som eier tingene som kommer inn til oss. Kommer det inn utstyr og ting som er merket så 

vil prøve å kontakte den rettmessige eier. PS—dette gjelder også sko og treningstøy , vi får hvert 

år inn  kostbare sko og treningsutstyr som vi ikke finner eieren til. 

Etter cupen er avviklet må dere ta kontakt med kommunens vaktmestertjeneste.  

FØRSTEHJELP 

GJENGLEMT / MISTET 

Vi ønsker dere en fin turnering og ser fram til ny turnering i 2019.  

Datoene for turnering i 2019 er  25.-26. mai. 

Pizzabakeren holder til 100 m fra            

Vågsbygdhallen.  

Bestill til kr. 159 under hele turneringen 

merk med Våg Cup 




