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KIF Håndball har sammenhengende siden 1969 arrangert håndbalturneringer under mange navn. 
Først som Christian Quart cup, senere Yngresturnering og sist som Aquarama cup. Nå går vi tilbake 
til det gamle navnet QUART CUP.  
Tenk deg 2 dager med glad håndball på opp til 25 baner. 
Overnatting på hoteller eller skole i nærheten av Sørlandshallen og Dyreparken.
Adgang Dyreparken med Badeland.
Og så CUPSHOWET da.                                                                Vær tidlig ute med påmeldingen

TURNERINGEN ER FOR
Gutter og jenter i alderen 9(2006) til 16 år (2000) 
Puljer à 4 lag i klassene 12 – 13 – 14 – 15 – 16 år hvorav de 2 
beste går videre til et A-slutt spill.
De øvrige går videre til B-slutt spill. 
Klassene 9 – 10 – 11 år spiller 4 kamper.
Kamptid er er 1 x 18 min. i alle klasser. 
Ut over dette vises til turneringens nettside:
          quartcup.no 
KAMPSTART
Kampstart er lørdag 29.april. kl 09.00
Avslutning er søndag kl 16.00

FINALENE
A-finalene spilles på “rigget matchbane” i 
GIMLEHALLEN. For fulle tribuner?

SØRLANDSHALLEN
Klassene 9-10-11-12 år spiller så langt som mulig alle sine 
kamper på hele 9 baner i Sørlandshallen. 
Her blir det virkelig HÅNDBALLMORRO

DOMMERE
De lag som har dommere, melder dette i påmeldingen.
Alle dommere som dømmer minst 20 kamper, får fri overnatting 
og mat. Vi honorerer dommerne.
Dommeransvarlig er Arne M. Kristiansen.

RESULTATSERVICE OG NETT
Kampoppsett og resultater vil fortløpende være tilgjengelig på 
quartcup.no Det er viktig at ALLE følger med her. 

PREMIERING
Alle spillere i klassene jenter/gutter 9-10-11 år blir tildelt premie 
direkte etter siste kamp. Klasse 12-13-14-15-16 år: spillere 
på begge lagene i A-sluttspillet premieres. Lagspokal til finale 
lagene i både A -og B- sluttspill.

TURNERINGSSKJORTER
Hvit teknisk t-skjorte med turneringsmotivet (riktige størrelser) 
til alle med deltakerkort.

BUSSTRANSPORT
Det blir lagt opp til busstransport mellom haller, dyrepark/
badeland,bespisningsstedet og skoler for alle lag. Vi henter ved 
Jernbane, ferjeterminal og flyplass Kjevik. Bagasjen kan om 
ønskelig stå på skolene frem til kl 15.30 på søndag.

DANSKE DELTAKERE
Danske lag som melder seg på turneringen får gratis ferje 
Hirtshals - Kristiansand retur. Bestilling gjennom turnering-
skontoeret. aquaramacup.no 

Velkommen til håndballturnering for barn og unge
28.-30. april 2017

                                                                                   
    Mobbing forekommer   
    også i håndballmiljøene.  
    Dessverre.
    Vi har derfor valgt å gi 
dette temaet plass også i årets Cupshow.
Kanskje har du, eller noen du kjenner, fått et kallenavn, 
blitt baksnakket, holdt utenfor eller fått ødelagt klær og 
ting? Kanskje er du tvunget til å gjøre noe du ikke vil, 
blitt slått og sparket eller ”hengt ut” på nettet?
 
-Ikke hold det for deg selv. Snakk om det, Snakk med 
noen om det.
snakkommobbing.no er en chat-tjeneste hvor det er helt 
trygt og enkelt å ta kontakt. 

 Tjenesten drives av 

Konsertbilett er inkludert i deltakerkortet

Tidenes  Cupshow
lørdag 29. april

Freddy
Kalas

Innertier



PÅMELDING
All påmelding via internett : www.quartcup.no

TURNERINGS ADRESSE
KIF Håndball
Quartcup
Boks 448
N-4664 KRISTIANSAND

E-mail: quartcup@kif.no

Turnerings telefon +47 48 40 19 76

TURNERINGSADMINISTRASJON
Sekretariatet er i GIMLEHALLEN under
hele arrangementet.
Åpent fra fredag 28. april kl 15.00 til søndag kl 19.00
Tlf. +47 48 40 19 76

OVERNATTING
Her er det mange alternativer:
• A: Overnatting på vanlig måte i klasserom. Du tar 

med det du trenger, for overnatting.
• HA: Overnatting Abrahavn på 3-4 sengs rom i leilig-

het.
• HN: Overnatting i Hotell Scandic Noas Ark i 3-4 

sengs rom
MAT
De som overnatter på hotell spiser frokost der. 
De som overnatter på skoler i området rundt Gimlehallen 
spiser frokost i Gimlehallen. Ellers serveres frokosten på 
skolene. 
Middag serveres i Gimlehallen og i Travparken ved Sør-
landshallen etter avtale.
Husk å oppgi om det er spesielle behov vedr. mat.
- Frokost kl 06.30 til 10.00 lørdag og søndag.
- Middag kl 12.00 til 17.00 lørdag og kl 12.00 til
16.00 søndag. 
 
STARTKONTINGENT 
Startkontingent kr 1400 pr lag for ALLE LAG.

DELTAKERAVGIFT
Daltaker avgift / kort . Se tabellen over.

FRIST PÅMELDING / BESTILLING AV OVERNATTING
1. februar 2017.

BETALINGSFRIST
Betalingsfrist for Startkontingent er 1. febr 2017. 
Startkontingenten må være betalt til KIF Håndball konto 
2801.42.09346 før påmeldingen blir godkjent. 

Betalingsfrist for Deltakeravgift/kort er 1. mars 2017
BRUK KID pr. lag fra påmeldings systemets faktura så 
har både vi og dere oversikt.
Vi ber innstendig om klubbenes påmelding innen fristens
utløp. Dette vil lette planleggingsarbeidet og gjøre det
enklere for oss å yte gjestende lag den service dere
fortjener. Kampoppsett og overnattingstedene vil bli ut-
sendt til klubbenes email i god tid før turneringen.

GEBYRER
Lag som ikke møter eller trekker seg fra turneringen 
mindre enn 3 uker (21 dager) før turneringstart, vil ikke få 
refundert startkontingent.

Priser for deltakerkort for 
spillere og ledere

Overnat-
ting i skole

Over-
natting 
Abrahavn 
i leiligheter 
3-7senger

Overnatting 
Dyreparken 
hotell

Uten over-
natting
Frivillig

Full kost 
og losji

Adgang 
Dyreparken  
Lør eller 
Søn 

Turne-
ring-
skjorte

Adgang 
CUP-
SHOW

Deltaker kort A Skole 1100 Ja Ja Ja Ja
Deltakerkort Abrahavn 1500 Ja Ja Ja Ja
Deltakerkort Noasark 1500 Ja Ja Ja Ja

FJORÅRETS TURNERING HADDE DELTAKELSE 
FRA HELE SØR-NORGE OG DANMARK.
• 3500 DELTAKERE
• 335 LAG
• 55 KLUBBER
• 735 KAMPER
VI SATSER PÅ Å GJØRE ÅRETS TURNERING 
TIL EN MINST LIKE STOR SUKSES SOM DEN 
VAR I 2016
VELKOMMEN TIL GAMLE OG NYE KLUBBER I 
VÅR TURNERING.
VI SKAL SÅ LANGT VI EVNER LEGGE FOR-
HOLDENE TIL RETTE FOR AT DERE SKAL FÅ 
EN TRIVELIG SESONGAVSLUTNING HOS OSS I 
KRISTANSAND.

VELKOMMEN

Vi kommer til å bruke sping i alle kiosker, 
last den ned på telefonen så blir du raskere 
betjent.

QUART CUP



KIF Håndballs SAMARBEIDSPARTNERE 2016-2017

Dunadsgjengen i KIF Håndball 
- Foreldrene - Seniorspillerne

Våre støttespillere i turneringen

 Offisielt cuphotell 2017

PANTONE 281C GULL

IDRETTSBYEN

KRISTIANSAND

• Bo i romslige leiligheter, med sengeplasser til alle deltakere
• Alle leilighetene har minikjøkken, stue, stort bad og uteplass
• Gratis wifi 
• Gratis parkering
• Velsmakende frokost

Abra Havn har allerede startet 
sjørøversesongen under 
Quartcup – noe som byr på
ekstra mye moro for boende 
gjester!
Vi gleder oss til å se dere!

Sjørøverhotellet 
Abra Havn
Sjørøverhotellet Abra Havn ved Dy-
reparken er valgt som Quartcup sitt 
offisielle cuphotell for arrangementet, 
og setter en ny standard for komfort og 
overnatting:


