Velkommen til Baldus Cup!

23. - 25. april 2021
Lillehammer
Jenter og gutter 9 - 20 år
Ingen kan forutsi smittesituasjonen med covid-19 våren 2021.
Vi håper å få se dere i april til et trygt og godt arrangement
innenfor retningslinjene gitt av myndighetene og NHF!

www.baldus.no

Spillesystem

Alle lag spiller minimum 4 kamper.
Klassene J/G 9, 10, 11 og 12 år spiller aktivitetsserie.
Klassene J/G 13 år og oppover spiller innledende puljer. Alle lag går
til sluttspill.
Lagene må påregne å spille kamp på fredag!
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NB! Det er ikke tillatt med jenter i gutteklassene 13 år og eldre!

Spillesteder

Lillehammer Olympiapark (Håkons hall / Kristins hall / Ungdomshallen)
Skogenhallen — Jorekstadhallen — Kringsjåhallen — Nordre Ål skole
Øyerhallen

Overnatting

På skoler i Lillehammer. Hver skole har egne vakter.

Deltakerkort

A-Kort kr. 1200,-. Da får du frokost og middag lørdag og søndag (i alt
fire måltider) og overnatting fredag / lørdag / søndag.
B-Kort kr. 950,-. Da får du alle fire måltider, men ikke overnatting.
Begge gir inngang kveldsarrangement, Jorekstad Fritidsbad og T-skjorte.
To (2) ledere gratis pr. lag når flere enn 10 spillerne kjøper deltakerkort.
En (1) leder gratis pr. lag når laget kjøper opp til og med 10 deltakerkort.
Alle deltakere og ledere får busstransport mellom alle skoler og haller

Premiering

Spillerne i klassene 9 - 12 år premieres individuelt.
I øvrige klasser er det lagpremie til tapende semifinalister og tapende
finalister.
Gavekort til klassevinnere i klassene 13 - 20 år.

Sosiale tiltak

Kveldsaktiviteter lørdag.
Inngang på Jorekstad Fritidsbad.
Tivoli.
Mer info på www.baldus.no når turneringen nærmer seg.

Påmelding

Påmelding gjøres på internett på adressen: www.baldus.no
Vi åpner for påmelding onsdag 11/11 2020 kl. 17.00.
Påmelding registreres fortløpende.

Om vi blir nødt
til å avlyse pga.
covid-19 blir alle
innbetalinger
refundert.

NB! Les mer om påmelding og betaling på våre internettsider!
Turneringsavgiften må være betalt innen 1 uke etter at deltakelse er
bekreftet pr mail. Avgiften er:
Kr. 2000,- pr. lag i klassene 9 - 11 år. Kr. 2300,- pr. lag i øvrige klasser.
NB! Innbetalingen må merkes med navn på klubb og lag!
Alle innbetalinger skjer til
Baldus Cup,
Postboks 421,
2603 Lillehammer.

Kontonummer: 2095 48 55156

Kontaktpersoner
Ansvarlig sport:
Stein Erik Uhlen
Tlf. 412 35 709
E-post: sport@balduscup.no

Info:
Vidar Gustafson
Tlf. 460 10 100
E-post: info@balduscup.no

www.baldus.no

