Velkommen til turnering
23-25 april 2021

KIF Håndball arrangerer for 51. 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 årets turnering.
GENERELL INFORMASJON
Turneringen vil i år kun være for gutter og jenter fra
12 til 16 år, født 2008-2004, grunnet Covid-19.
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 turneringen 2019:
•
332 lag i alderen 9-16 år
•
131 lokale lag
•
2.300 tilreisende
•
727 kamper på 18 baner
•
58 klubber
Vi håper vi kan gjøre årets cup enda
større og bedre.

BUSSTRANSPORT
Vi ordner busstransport mellom haller, hoteller, samt ut til Dyreparken og Badeland for alle lag.
Vi kan hente ved togstasjonen, ferjeterminal og flyplass Kjevik. Bagasjen kan om ønskelig stå på
hotellene 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.
Smittevernsretningslinjer for innreise må overholdes og dokumenteres.
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
Hotellkort Hotellkort
Hotellkort
Hotellkort
Abra
enkeltrom dobbeltrom trippelrom
Havn
1850,PRIS PER PERSON
1.800,3000,2100,Overnatting i Abra Havn - leilighet
X
Overnatting på hotell
X
X
X
Frokost lørdag/søndag
X
X
X
X
Niste lørdag/søndag
X
X
X
X
Middag lørdag
X
X
X
X
Inngang Dyreparken og Badeland
X
1 dag
Turneringsskjorte
X
X
X
X
Busstransport
X
X
X
X

OVERNATTING
Grunnet Covid-19 kan vi ikke gjennomføre overnatting
på skoler, og har derfor fått gode priser på hoteller.
Dersom dere ønsker å bo i sentrum har vi avtaler med
Thon Hotel Norge og Thon Hotel Parken.
Alternativt kan dere velge å bo i leiligheter i Abra Havn
eller på Dyreparken Hotell.
Avtalepriser og bestillingsinformasjon finner dere på
www.quartcup.no.
MATSERVERING
Husk å oppgi spesielle behov vedrørende mat.
BETALINGSFRIST
Betalingsfrist for startkontingent er 20. mars 2021
Betalingsfrist for deltakeravgift/kort er 20. mars 2021

Hotellkort
4 sengsrom
1650,X
X
X
X

X
X

Nytt av året er det at vi samarbeider
med foreningen NNPF, og vil fremme
deres prosjekt «Bry Deg».
Som dem ønsker vi å bidra til en
tryggere, mer inkluderende og
inspirerende idrettshverdag for alle
barn og unge.
«Evne til empati, omsorg og godt
fellesskap kommer ikke av seg selv.»
Les mer om prosjektet på:
www.nnpf.no/brydeg

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
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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
AKTIVITETER PÅ KVELDSTID
Vi jobber med flere alternativer for aktiviteter som kan erstatte vårt tradisjonelle cupshow.
Mer informasjon om disse finner dere på vår hjemmeside www.quartcup.no, og vil oppdateres
fortløpende etter hvert.
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. Innsjekk foregår på hotellene.
COVID-19-SITUASJONEN
Vi følger de til enhver tid gjeldende retningslinjene fra NHF og FHI.
Dersom turneringen ikke vil la seg gjennomføre vil alle innbetalinger fra klubber og lag
selvfølgelig bli refundert i sin helhet.
Vi krysser fingrene og håper vi ser dere på cup hos oss i april 2021…

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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