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Våg Cup følger NHF kampreglement og spilleregler, med enkelte 
unntak som er beskrevet i dette reglementet. 
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1 VILKÅR FOR PÅMELDING 
 

1.1 ENDRINGER / AVLYSNING 
Våg Cup er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelt tap eller skader grunnet force 
majeure (som streik, blokader, krig, opprør, myndigheter retningslinjer eller lignende). 
Ved eventuelle slike hendelser forbeholder Våg Cup seg retten til å beholde lag og 
innbetalte avgifter som vil brukes til å gjennomføre arrangementet ved senere 
anledning. Hvis dette ikke er mulig vil innbetalte beløp tilbakebetales etter at kostnader 
som arrangementet har pådratt seg er trukket fra. 

1.2 PÅMELDINGSVILKÅR 
Våg Cup står fritt til å endre på oppsett eller sette lag på venteliste ved for mange/få lag 
i en klasse eller ved mer enn 3 lag fra samme klubb i en klasse. Dette gjelder også for 
lag som overnatter og har bestilt dette, det er et begrenset antall overnattingsplasser. 
For lag som evt. vil få endringer som angitt over vil Våg cup informere om dette så snart 
som mulig.   

1.3 BETALINGSVILKÅR 
 
Påmeldingsavgiften må være betalt for at påmeldingen skal være endelig. Skulle 
ditt lag velge å trekke seg etter bekreftet påmelding, gjelder følgende: 
Påmeldingsavgiften vil ikke refunderes etter 10 April. 
 
For lag som er påmeldt før 31.12.18 og således ikke har betalt inn påmeldingsavgift vil 
det ved trekking av lag etter 10.04.2019 bli fakturert påmeldingsavgift for laget. 
 
NB! Vi refunderer selvfølgelig som tidligere Cup kort for skole overnatting som er bestilt 
for mye etter bestillingsfristen, da det er mulig å gjøre mindre endringer helt frem til 14. 
dager før cupstart.  
 
Dette gjelder så lenge laget fremdeles deltar. Melder man av laget, gjelder standard 
avmeldingsvilkår som beskrevet over. Kan man dokumentere sykdom, refunderer vi 
selvfølgelig også helt frem til innsjekking for de det gjelder. Det er ikke anledning til å 
bytte kategori på hele laget etter bestillingsfrist 
 
 
Ved avbestilling av Hotell kort for deltagere som har booket seg inn på hotell er det 
hotellets booking regler som gjelder. Bestillingsfrist for booking av hotell er 31.03.19 og 
siste frist for å avbestille hotellrom er senest 23.04.19. 
 
Ved bestilling av 2-3 og 4 personers rom må lagene evt. klubbene selv sørge for at 
rommene er fylt. Prisene gjelder per person i valgt rom type når dette er belagt med 
riktig antall personer.    
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1.4 GENERELT 
Våg Cup følger Norges Håndballforbunds reglement med de endringer/ tillegg som er 
angitt under. 
Dommeroppsett er foretatt av arrangøren 
 
Kampoppsett er foretatt av arrangøren. Oppsett (pulje/klasser/sluttspill) er satt opp 
nøytralt. 
 
Jury oppnevnes av arrangøren, og kan listes opp ved forespørsel. Sportsleder er 
juryleder. 
 
Alvorlige overtredelser enten i kamp eller utenfor kamp, uansett sted kan medføre 
spilleforbud for lag eller enkelte spillere - og evt. funksjonsforbud for ledere - i 
resterende kamper under arrangementet og/eller bortvisning, hjemsendelse, 
erstatningsansvar og lignende. 
 
Det er forbudt i enhver form å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet både på 
området og skoler. Overtredelse kan medføre hjemsendelse. Lagene står ansvarlig for 
de ordensregler som gjelder i hallene og for arrangementet forøvrig. Overtredelse kan 
medføre spilleforbud for lag / enkeltpersoner og eventuelt erstatningsansvar. 
 

1.5 SPILLERE - TILHØRIGHET 
Alle lag skal levere inn en komplett spiller/deltagerliste ved innsjekking / eller i bane- / 
hoved sekretariat før første kamp.  
 
Dette skal gjøres før første kamp. Man kan ikke endre, eller legge til spillere på en 
spiller liste etter første kamp. 
 
En spiller kan kun spille på ett -1- lag i en klasse, men kan spille på flere lag fra en 
klubb i forskjellige klasser. 
 
Ingen spillere kan ha spilletilhørighet til annen klubb enn den det deltas for iht NHFs 
liste ved arrangementstart. 
 
Spilleroverganger meldt inn til sesongen 2019/20 og som er godkjent av NHF, 
godkjennes også for spill i Våg Cup, selv om disse i utgangspunktet trer i kraft 1/7. 
 
Dette gjelder for klassene 13 år og oppover. 
 

1.6 DISPENSASJONER 
Der er tillatt med en spiller på dispensasjon per lag for lag med sluttspill.  
 
Grunnregel for dispensasjon: 

- Må allerede være innvilget av aktuell region 
- Må være innvilget for inneværende sesong 2018/2019 eller sesongen 

2019/2020 
- Spilleren kan ikke delta for andre klasser eller lag under turneringen. 
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I spesielle tilfeller vil det være mulig å søke dispensasjon for inntil 2 spillere, dette må 
det søkes om spesielt og det vil være tungtveiende grunner for å innvilge dette. 
Spillerne det søkes om må ha en sosial tilhørighet til laget og være uten reelle 
muligheter til å spille på andre lag i sitt nærområde i sin klasse. Turneringsledelsen vil gi 
dispensasjon i fra sak til sak. 
Må være søkt om hos Våg Cup, skriftlig innen 10. mai. 
 
 
Vi oppfordrer alle til å følge NHFs veiledning om spillere på dispensasjon og oppfordrer 
til sportslig rettferdighet og fair play. 
 
Våg Cup forplikter seg ikke til å informere andre lag om gitte dispensasjoner. Lag med 
dispensasjon forplikter seg til å ha med dokumentert dispensasjonsgodkjenning fra 
NHF tilgjengelig ved hver kamp i lagleder perm eller lignende.  
 

1.7 PROTEST 
Eventuelle protester skal innleveres skriftlig til turneringens sekretariat i Gimlehallen 
senest 30 minutter etter kampslutt.  
 
For at protesten skal være gyldig må det påføres at protest leveres på kamprapporten 
og at denne er undertegnet av motpartens lagleder.  
 
Ved protest i haller hvor avstand ikke gjør det praktisk mulig å levere protest i hoved 
sekretariat i gimlehallen, skal protestformularet overleveres sammen med gebyr til 
hallansvarlig. Dette gjelder for hallene Karuss, Idda, Aquarama og Vågsbygdhallen.  
 
Protestgebyret på 500 kroner skal betales sammen med levering av protesten.  
 
Protesten blir ikke behandlet, dersom ikke gebyret er innbetalt. Protesten blir behandlet 
av en jury.  
 
Juryen er sammensatt av tre personer, Sportslig leder for turneringen og nøytral 
dommer og nøytral lagleder. Sportslig leder for turneringen er juryens leder.  
 
Protestgebyret blir tilbakebetalt, hvis protesten tas til følge. Dommen er endelig og kan 
ikke appelleres. 
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1.8 KARANTENE VED DIREKTE RØDT KORT  
Ved direkte rødt kort skal den aktuelle spilleren automatisk stå over neste kamp. 
 
Rødt kort kan, dersom dommer anser hendelsen for det røde kortet som særdeles grov, 
resultere i flere kampers karantene eller utestengelse fra cupen. Dette blir avgjort av 
den sportslige jury utnevnt av Våg Cup.  
 
Det vil ikke bli innhentet informasjon om hendelsen utenom dommerens rapport etter 
kamp, med mindre hendelsen kvalifiserer til utestengelse fra arrangementet i sin helhet. 
Juryens bestemmelse kan ikke bestrides. Gjelder også kampens siste spilleminutt. 
 
 
 

1.9 KLISTER BRUK 
Det gis kun tillatelse å benytte vannbasert klister fra og med klasse 15 og oppover. I 
klassene under er det ikke tillatt. Lag tom. Klasse 14 som benytter klister vil få resultatet 
av kampen strøket og taper kampen med 0 -0. Lag som benytter ulovlig klister blir ilagt 
gebyr på 1,500 kroner. 
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2 CUP reglement 
2.1 AKTIVITETS SERIEN 

 

2.1.1 8-9 ÅRSKLASSEN 
 
Klassene er gjeldene klasser for sesongen 2018/2019 
 
Spilletid 1x18 minutter 
Ball størrelse 0 47-49 cm 
Laget som står oppført som hjemmelag stiller med ball og tar avkast. 
 
Det spilles 4 er håndball på liten bane med små mål. Det kan spilles med blandede lag. 
Det føres kun enkeltresultater i klassene 9-10 og 11. Ingen tabeller eller sluttspill blir 
utarbeidet og gjennomført. Alle spillere vil motta premier i de yngste klassene. 
 
Det spilles med vanlige håndballregler, men med noen tilpasninger. Intensjonen er å 
oppøve gode ferdigheter med ball og gi utøverne gode håndballopplevelser. I denne 
alderen er det ikke om å gjøre å vinne med flest mulig mål. Det er trenernes oppgave at 
kampene blir gøy for alle, også dommerne. 
Liberale begrensninger i antall skritt. Liberal stuss-fortolkning.  Etter scoring settes 
spillet i gang fra midten. Den kan ikke scores mål direkte fra målgården. Ballen må 
spilles over midten før det kan godkjennes nytt mål. Målvakt behøver da ikke være i 
mål. Alt forsvarsspill skal være ball- og baneorientert. Det er lov å snappe, men trener 
bør i perioder unngå snapp dersom eget lag blir for dominerende. Å snappe ball er ikke 
det samme som å fiske. Forsvarsspillerne bør hele tiden jobbe ut og inn etter hvor ball 
er. 
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2.1.2 10-11 ÅRSKLASSEN 
 
Klassene er gjeldene klasser for sesongen 2018/2019 
 
Spilletid 1x18 minutter 
Ball størrelse 0 47-49 cm 
Laget som står oppført som hjemmelag stiller med ball og tar avkast. 
 
Det spilles 6'er håndball på vanlig bane med målforminsker. Det viktigste i denne 
aldersgruppen er å oppøve gode ferdigheter med ball og gi utøverne gode 
håndballopplevelser. Det skal være gøy å spille håndball. I denne alderen er det ikke 
om å gjøre å vinne med flest mulig mål. Det er trenernes oppgave å sørge for at at 
kampene er morsomme for alle, også for dommerne. Maksimalt antall spillere pr lag er 
12. Det kan spilles med blandede lag. Maks 2 gutter på banen samtidig på jentelag. 
Maks 3 jenter på banen samtidig på guttelag. 
Det føres kun enkeltresultater i klassene 9-10 og 11. Ingen tabeller eller sluttspill blir 
utarbeidet og gjennomført. Alle spillere vil motta premier i de yngste klassene. 
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2.2 KAMPAVVIKLING OG REGLEMENT FOR KLASSER MED SLUTTSPILL 

2.2.1 JENTER / GUTTER 12 OG 13 
Klassene er gjeldene klasser for sesongen 2018/2019 
 
Spilletid 1x18 minutter 
Ball størrelse 1 50-52 cm 
Maks antall spillere per lag – 16 
Minimum antall spillere per lag er 7 
Maks antall spillere på benken per kamp – 14 
 
Det spilles gruppespill lørdag og alle deltagende lag vil kvalifisere seg for A eller B 
sluttspill søndag.  
 
I klasser med nok lag til å avvikle A og B sluttspill vil den beste halvparten gå til A 
sluttspill og den andre halvparten gå til B sluttspill. Beregning av beste 3 er gjøres etter 
Profixio sin løsning. (Dvs. slik som sluttspillene genereres av cup avviklings softwaren). 
 
Ved likt resultat i sluttspill kamper avgjøres kampen med en full 3 minutters 
spilleomgang. Ansvarlig dommer skal gjennomføre oppkast av ball mellom en spiller fra 
hvert lag ved avkast. Hvis det stadig er likt resultat etter 3 minutters ekstra tid 
gjennomføres det en ny omgang med sudden death (laget som scorer først vinner). 
 
For å få en effektiv avvikling av kampene og for å holde tidskjemaet i turneringen er det 
ikke tillatt med Time-out. Ved stopp i kampen pga. skade eller usportslig opptreden 
utover 5 minutter kan dommer i samråd med sekretariat forlenge kamptiden. Det 
presiseres at ved skade eller lignende skal hovedregelen være at det ikke legges til tid. 
 
Det gis 2 poeng for seier – 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap i puljespill. 
 
I klassene fra 12 år og oppover spiller lørdag gruppespill. Ved poenglikhet i puljespill 
avgjøres rekkefølgen slik: 
 
Poengforskjell i innbyrdes oppgjør 
Målforskjell i innbyrdes oppgjør 
Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør 
Målforskjell i samtlige kamper i puljen 
Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen 
Loddtrekning 
 
Kampavvikling / draktlikhet: Lagene skal være klare for kampstart 5 minutter før. Det 
laget som står som hjemmelag stiller med reglementert ball for årsklassen og står klar til 
venstre for sekretariatet.  Hjemmelaget starter med ballen fra midten. Bortelaget 
benytter reservedrakter/vester ved draktlikhet. Det finnes vester i sekretariatet.  
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2.2.2 JENTER / GUTTER 14  
Klassene er gjeldene klasser for sesongen 2018/2019 
 
Spilletid 2x13 minutter 
Ball størrelse 1 50-52 cm for Jentelag 
Ball størrelse 2 54-56 cm for Guttelag 
Klister er ikke tillatt for 14 års klassen  
Maks antall spillere per lag – 16 
Minimum antall spillere per lag er 7 
Maks antall spillere på benken per kamp – 14 
 
Det spilles gruppespill lørdag og alle deltagende lag vil kvalifisere seg for A eller B 
sluttspill søndag.  
 
I klasser med nok lag til å avvikle A og B sluttspill vil den beste halvparten gå til A 
sluttspill og den andre halvparten gå til B sluttspill. Beregning av beste 3 er gjøres etter 
Profixio sin løsning. (Dvs. slik som sluttspillene genereres av cup avviklings softwaren). 
 
Ved likt resultat i sluttspill kamper avgjøres kampen med en full 3 minutters 
spilleomgang. Ansvarlig dommer skal gjennomføre oppkast av ball mellom en spiller fra 
hvert lag ved avkast. Hvis det stadig er likt resultat etter 3 minutters ekstra tid 
gjennomføres det en ny omgang med sudden death (laget som scorer først vinner). 
 
For å få en effektiv avvikling av kampene og for å holde tidskjemaet i turneringen er det 
ikke tillatt med Time-out. Ved stopp i kampen pga. skade eller usportslig opptreden 
utover 5 minutter kan dommer i samråd med sekretariat forlenge kamptiden. Det 
presiseres at ved skade eller lignende skal hovedregelen være at det ikke legges til tid. 
 
Det gis 2 poeng for seier – 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap i puljespill. 
 
I klassene fra 12 år og oppover spiller lørdag gruppespill. Ved poenglikhet i puljespill 
avgjøres rekkefølgen slik: 
 
Poengforskjell i innbyrdes oppgjør 
Målforskjell i innbyrdes oppgjør 
Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør 
Målforskjell i samtlige kamper i puljen 
Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen 
Loddtrekning 
 
Kampavvikling / draktlikhet: Lagene skal være klare for kampstart 5 minutter før. Det 
laget som står som hjemmelag stiller med reglementert ball for årsklassen og står klar til 
venstre for sekretariatet.  Hjemmelaget starter med ballen fra midten. Bortelaget 
benytter reservedrakter/vester ved draktlikhet. Det finnes vester i sekretariatet.  
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2.2.3 JENTER / GUTTER 15 /16/18 OG SENIOR  
Klassene er gjeldene klasser for sesongen 2018/2019 
 
Spilletid 2x13 minutter 
Ball størrelse 2 54-56 cm for Jentelag til senior 
Ball størrelse 2 54-56 cm for Guttelag 15 
Ball størrelse 3 58-60 cm for guttelag 16 - Senior 
Klister (vannbasert) er tillatt for disse klassene  
Maks antall spillere per lag – 16 
Minimum antall spillere per lag er 7 
Maks antall spillere på benken per kamp – 14 
 
I senior klassene spilles det gruppe og sluttspill lørdag  
 
I de andre klassene spilles det gruppespill lørdag og alle deltagende lag vil kvalifisere 
seg for A eller B sluttspill søndag.  
 
I klasser med nok lag til å avvikle A og B sluttspill vil den beste halvparten gå til A 
sluttspill og den andre halvparten gå til B sluttspill. Beregning av beste 3 er gjøres etter 
Profixio sin løsning. (Dvs. slik som sluttspillene genereres av cup avviklings softwaren). 
 
Ved likt resultat i sluttspill kamper avgjøres kampen med en full 3 minutters 
spilleomgang. Ansvarlig dommer skal gjennomføre oppkast av ball mellom en spiller fra 
hvert lag ved avkast. Hvis det stadig er likt resultat etter 3 minutters ekstra tid 
gjennomføres det en ny omgang med sudden death (laget som scorer først vinner). 
 
For å få en effektiv avvikling av kampene og for å holde tidskjemaet i turneringen er det 
ikke tillatt med Time-out. Ved stopp i kampen pga. skade eller usportslig opptreden 
utover 5 minutter kan dommer i samråd med sekretariat forlenge kamptiden. Det 
presiseres at ved skade eller lignende skal hovedregelen være at det ikke legges til tid. 
 
Det gis 2 poeng for seier – 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap i puljespill. 
 
I klassene fra 12 år og oppover spiller lørdag gruppespill. Ved poenglikhet i puljespill 
avgjøres rekkefølgen slik: 
 
Poengforskjell i innbyrdes oppgjør 
Målforskjell i innbyrdes oppgjør 
Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør 
Målforskjell i samtlige kamper i puljen 
Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen 
Loddtrekning 
 
Kampavvikling / draktlikhet: Lagene skal være klare for kampstart 5 minutter før. Det 
laget som står som hjemmelag stiller med reglementert ball for årsklassen og står klar til 
venstre for sekretariatet.  Hjemmelaget starter med ballen fra midten. Bortelaget 
benytter reservedrakter/vester ved draktlikhet. Det finnes vester i sekretariatet.  
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