
HILLERØD PÅSKECUP 
2018

NYHEDER! 
U9 & U19-række 

Frokostbuffet til alle i FrederiksborgCentret



Velkommen til Hillerød Påskecup

I Hillerød Håndboldklub er fællesskab og sammenhold alfa
og omega. Glæden ved håndbold er vores udgangspunkt,
men fællesskabet er det, der binder os sammen og får 
glæden til at vare ved. 

Vi ved, at det er de gode oplevelser, der skaber det stærke 
sammenhold. Det er derfor med stolthed, at vi igen i år kan 
invitere jer til Hillerød Påskecup.

Tidligere års påskestævner har overgået alle vores
forventninger, og med bagagen fuld af succeshistorier og
vigtige erfaringer glæder vi os til endnu et fantastisk
påskestævne. 

Vores vision er at være ’Danmarks sjoveste og
måske bedste påskestævne’. Så er barren i hvert fald ikke sat 
for lavt.

Hillerød Påskecup har plads til 200 hold, og bliver et stævne
fuld af nervepirrende konkurrence, sprudlende energi og et
unikt sammenhold på kryds og tværs. Ud over det tilstræber 
vi et stævne med en masse finaler, så flest mulig får lov at 
opleve spændingen og finaleintensiteten. 

I vil kun møde de modstandere, som er på det niveau, der
er rigtigt for jer, så I hverken vinder eller taber med 20 mål.
Med aktiviteter som aqua-disco, aktivitetscenter og
PlayStation-café vil I slet ikke opleve ventetiden mellem
kampene. Sidste år havde vi besøg af Mikkel Hansen. Det 
bliver svært at overgå, men vi vil forsøge alligevel.

Med fællesskab som fundament bliver Hillerød Påskecup et
stævne med struktur, kvalitet, gode præmier, underholdning
og sund mad. 

Vi byder jer velkommen til Hillerød Påskecup 2018.

Hvornår foregår Påskecup? 
Hillerød Påskecup foregår i påskedagene fra torsdag den 29. 
marts til søndag den 1. april. 2018.

Af hensyn til turneringen er der mulighed for at alle kan 
blive indkvarteret torsdag den 29. marts. 

Kampene bliver spillet fra fredag den 30. marts til søndag 
den 1. april. 

Hvem er med? 
Følgende årgange kommer til at spille:

•U9 drenge & piger (født 2008 el. senere) – 1 række 
•U10 drenge & piger (født 2007 el. senere) – A+B+C-rækker
• U12 drenge & piger (født 2005 el. senere) – A+B+C-rækker
• U14 drenge & piger (født 2003 el. senere) – A+B-rækker
• U16 drenge & piger (født 2001 el. senere) – A+B-rækker
• U19 drenge & piger (født 1998 el. senere) – A+B-rækker

I rækkerne U10-12 sigter vi på at placere alle A1+A2-hold 
i A-rækken; B1+B2-hold placeres i B-rækken; og C-hold 
placeres i C-rækken. 

Ved U14 A-rækken sigter vi på, at alle 1. div. A + B samt 2. div. 
A. placeres. I B-rækken sigter vi på, at alle 2. div. B samt A + 
B rækker placeres.

U16 A-rækken, sigter vi på, er alle ligahold og 1. divisions 
hold. B-rækken, sigter vi på, er alle 2. div. hold samt A + 
B-rækkehold.

U19 A-rækken, sigter vi på, er alle ligahold og 1. div. hold. 
B-rækken, sigter vi på, er alle 2. div. hold.

Alle A-rækker med 8 hold har 2 slutspil. 
Alle B og C-rækker med 12 hold har 2 slutspil. 

Der vil være mulighed for individuelle og turneringsmæssige 
hensyn. 



Sådan tilmelder du dig 
Sidste chance for at tilmelde sig er søndag den 4. februar 2018.  

Tilmeld dig via: http://hillerodpaskecup.cups.nu

Hvorfor er vi anderledes? 
Vores Påskecup adskiller sig fra alle andre lignende stævner 
ved vores store udvalg af aktiviteter. Vi vil igen i år have 
aktiviteter som biograf, aqua-disco, Playstation Café samt 
vores store aktivitetscenter med masser af sjove aktiviteter 
for alle aldre.

Med Skadekrogen giver vi rigtig og målrettet behandling af 
skader med det samme. Vores Skadekrog er bemandet med 
fysioterapeuter, læger og sygeplejersker.

Præmier
• Uanset placering får alle deltagere en t-shirt. 
• Igen i år har vi flotte præmier til finalernes deltagere.
• Som alle store slutrunder får kampens spiller i 
finalerne også en personlig præmie. 

Turnering 
Hillerød Påskecup bliver spillet i haller i og omkring Hillerød 
med FrederiksborgCentret som centrum. Det er også herfra, 
der vil være buskørsel til de øvrige haller. 

Vi tilbyder minimum 5 kampe til alle hold i alle 
rækker. 

Kampvarighed 
• På U9-U12 varer hver kamp 2 x 15 minutter. 
• På U14-U19 varer hver kamp 2 x 20 minutter. 

Resultater
Alle resultater fra kampene kan følges på vores app. 



Kontakt og adresse

Hillerød Påskecup
FrederiksborgCentret
Milnersvej 39
3400 Hillerød

Har I spørgsmål angående Hillerød Påskecup, eller har I brug 
for mere information, kontakt:

info@hillerod-hk.dk

Spørgsmål til turneringen, kontakt:

Jan Johansson: jan-jon@live.dk

 

Indkvartering
Holdene vil blive indkvarteret på skoler og i haller. 
Der er mulighed for indkvartering fra torsdag den 29. 
marts kl. 17.00 – og alle hold møder direkte på deres 
indkvarteringssteder. Alle hold bliver oplyst om deres 
indkvarteringssted senest 2 uger inden turneringen. 

Alle deltagere bør medbringe egen luftmadras og sovepose.

På skolerne vil der være kiosksalg. 
Der må under ingen omstændigheder indtages alkohol på        
indkvarteringsstederne.

Spisning: Der bliver serveret morgenmad, frokost og 
aftensmad. NYHED: Frokost serveres som buffet til alle i 
FrederiksborgCentret.

Priser 
Holdgebyr = 750 kr. OBS! Intet holdgebyr for U19-hold. 

Pris pr. deltager med overnatning = 725 kr. 

Prisen inkluderer:
• 3x morgenmad • 3x frokost • 2x aftensmad • T-shirt

Pris pr. deltager uden overnatning = 525 kr. 

Prisen inkluderer: 
• 3x frokost • T-shirt

Vigtige deadlines 
• Tilmelding af hold og betaling af holdgebyr: 4. februar. 
• Tilmelding af antal spillere: 25. februar. 
• Indskrivning af spillere i CupManager: 25. februar. 
• Betaling af deltagergebyr (m/u overnatning): 4. marts. 

Kampprogram
Programmet udsendes 3 uger inden turneringsstart. 




