Velkommen til turnering
26-28 april 2019

KIF Håndball arrangerer for 50. gang håndballturnering i Kristiansand.
Siden 1969 har vi fylt haller og baner med glade barn og ungdommer,
og vi håper du og ditt lag vil bli med på jubileumsturneringen i 2019.
GENERELL INFORMASJON
Turneringen er for gutter og jenter - 8 til 16 år, født
2010-2002.
Kampene spilles fra lørdag 09.00 til søndag 16.00,
og alle spiller minimum 4 kamper - 1 x 18 minutter.
Kampoppsett og resultater vil fortløpende være
tilgjengelig på www.quartcup.no.
Alle med deltakerkort får teknisk t-skjorte med
turneringsmotiv.

Tall fra fjorårets turnering:
•
244 lag i alderen 9-16 år
•
104 lokale lag
•
1.300 tilreisende
•
540 kamper på 16 baner
•
44 klubber
Vi håper vi kan gjøre årets cup enda
større og bedre.

BUSSTRANSPORT
Vi ordner busstransport mellom haller, skoler, bespisningssteder, samt ut til Dyreparken og
Badeland for alle lag. Vi kan hente ved togstasjonen, ferjeterminal og flyplass Kjevik. Bagasjen
kan om ønskelig stå på skolene frem til kl. 15.30 på søndag. Ta kontakt for avtale ang dette.
DANSKE DELTAKERE
Danske lag som melder seg på turneringen får gratis ferje Hirtshals-Kristiansand tur/retur.
Bestilling må sendes direkte til turneringskontoret på quartcup@kif.no.
SARTKONTINGENT
Startkontingent kr 1.500 pr lag for ALLE LAG.
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PRISER FOR DELTAKERKORT FOR SPILLERE OG LEDERE
A-kort
B-kort
C-kort
Skole
Abra Havn
PRIS PER PERSON
1.300
1.800,900,Overnatting på skole
X
Overnatting i Abra Havn - leilighet
X
Overnatting på hotell
X
Middag lørdag/søndag
X
X
X
Inngang Dyreparken og Badeland 1 dag
X
Inngang Dyreparken og Badeland 2 dager
X
X
Turneringsskjorte
X
X
X
Busstransport
X
X
X
Inngang Cup Show
X
X

D-kort
(lokale lag)
350,-

X
X

OBS! Bestilling av overnatting i Abra Havn lukkes
1. februar 2019.
HOTELLAVTALER
For dere som ikke skal bo på skole eller i Abra Havn,
har vi gjort avtale med både Dyreparken Hotell, og
Thon Hotel Parken. Avtalepriser og kontaktinfo finner
dere på www.quartcup.no.
MATSERVERING
De som overnatter på skoler spiser frokost enten i
Gimlehallen eller på skolen.
Middag serveres i Travparken eller Gimlehallen.
Husk å oppgi spesielle behov vedrørende mat.

Mobbing forekommer dessverre
også i håndballen. Vi samarbeider
derfor med Snakk Om Mobbing,
og Blå Kors under våre turneringer,
for å gi dette temaet ekstra fokus.
snakkommobbing.no er en chat-tjeneste
hvor det er helt trygt og enkelt å ta
kontakt.
Tjenesten drives av

BETALINGSFRIST
Betalingsfrist for startkontingent er 1. februar 2019
Betalingsfrist for deltakeravgift/kort er 1. mars 2019
Startkontingenten må være betalt før påmeldingen blir godkjent.
BRUK KID pr. lag fra påmeldingssystemets faktura.
Informasjon om påmelding, betaling og avbestillingskriterier finner du på www.quartcup.no
Sjørøverhotellet Abra Havn
Bo i romslige leiligheter, med sengeplasser til alle.
• Alle leilighetene har minikjøkken, stue, stort bad
og uteplass
• Gratis wi-fi, gratis parkering og en velsmakende
frokost
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CUPSHOW
I anledning 50-års jubileet til cupen slår vi til med et heidundrende cupshow
i Gimlehallen lørdag kveld. Vi samarbeider med landets ledende eventbyrå,
Best Event AS, og kan love dere et skikkelig show med
fantastiske artister på scenen!
Artistene blir sluppet før jul, så det er bare å glede seg!!
Vi håper du og ditt lag vil komme til Kristiansand og avslutte håndballsesongen
sammen med oss. Vi gleder oss til å møte dere!!
Om det er noe du lurer på og ikke finner informasjon om dette på hjemmesiden
vår, ikke nøl med å ta kontakt med oss...
KONTAKTINFORMASJON
Adresse:
KIF Håndball
Quartcup
Boks 448
N-4664 KRISTIANSAND
E-post:
quartcup@kif.no
Turnerings telefon:
+47 48 40 19 76
TURNERINGSADMINISTRASJON
Sekretariatet i Gimlehallen. Her er det innsjekk, henting av t-skjorter og bånd.

Husk å følge oss på sosiale medier:
Instagram:
quartcup
Facebook:
www.facebook.com/quartcup

Våre støttespillere til turneringen:

Vi vil også takke foreldre, foresatte og spillere som jobber dugnad,
trenere, Cupstyret og KIF Håndball.
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