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Velkommen til Glasscup 23.-25. april 2021
Glasscup ønsker nok en gang å invitere lag fra hele landet til håndballfest for aldersbestemte lag i
alderen 9 til 18 år. Cupen arrangeres i Drammen helgen 23. - 25. april.
Vi tilbyr alle lag mange kamper innendørs. Vårt hovedfokus er alltid å sikre et godt sportslig tilbud samtidig som vi ønsker å skape en uforglemmelig håndballfest for alle deltakere!
Drammenshallen er hovedsete for turneringen - sentralt plassert nær sentrum av byen. Øvrige haller
som benyttes ligger i og rundt Drammen. Pga. Covid-19 pandemien har vi i planleggingen for Glasscup
2021 lagt vekt på å arrangere en turnering som først og fremst skal være:
1. Trygg for alle deltakere
2. Realistisk å gjennomføre
3. Økonomisk risikofritt å melde seg på
Det siste punktet vil si at alle lag får tilbakebetalt alle kostnader ved en eventuell avlysning i forbindelse
med Covid-19 pandemien

1

Kampsteder

Kampene spilles i Drammenshallen og andre haller i Drammensområdet. Innledende kamper spilles
fredag og lørdag med sluttspill søndag.

2

Klasseinndeling

Klassene deles i puljer avhengig av antall påmeldte lag pr. årsklasse.

2.1

Oversikt klasser

Klasse
Jenter og gutter 9 født 2011 eller senere
Jenter og gutter 10 født 2010 eller senere
Jenter og gutter 11 født 2009 eller senere
Jenter og gutter 12 født 2008 eller senere
Jenter og gutter 13 født 2007 eller senere
Jenter og gutter 14 født 2006 eller senere
Jenter og gutter 15 født 2005 eller senere
Jenter og gutter 16 født 2004 eller senere
Jenter og gutter 18 født 2002 eller senere

Spilletid
20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
20 min
25 min
25 min
25 min

3

Overordnet kampreglement

Turneringen spilles i henhold til NHFs lov og kampreglement med noen tilpasninger.



4

En spiller kan ikke delta på flere lag i samme aldersklasse (unntak kan gis i klassene 9-11 år).
Eventuelle dispensasjoner fra aldersbestemmelsene gis til spillere som har hatt dette i seriespill
sesongen 2020/21. Kopi av dispensasjon fra egen region må sendes inn ved påmelding.

Overnatting / bespisning

Vi har i år satt fokus på å arrangere en cup som det både skal være realistisk å gjennomføre og ikke
minst trygt å delta i. Vi ser det dessverre som usannsynlig å gjennomføre en forsvarlig cup basert på
skoleovernatting som har vært vanlig tidligere år. Vi har derfor vært i dialog med byens mange hoteller
og har gleden av å tilby deltakerpakker på hotellkjedene Scandic og Nordic Choice hotell - til meget
prisgunstige priser. Se nærmere detaljer under punkt 5.1 Deltagerpakker

5

Kostnader

Påmeldingsavgift
Klassene 9-11 år: kr 1500 pr lag, denne forfaller til betaling ved påmelding
Klassene 12-18 år: kr 2000 pr lag, denne forfaller til betaling ved påmelding

5.1

Deltakerpakker

Årets overnatting/deltakerpakke inneholder følgende:




Overnatting på hotell fredag – søndag
Bespisning alle dager
Inngang til alle haller

Pris: 1690 kr pr. pers.
Besøk https://glassverketif.no/category/29 for nærmere info.

5.2

Transport

Transportpakke for Glasscup 2021 koster 100 kr pr. pers. og bestilles via profixio

5.3

Betaling

All betaling i henhold til faktura fra påmeldingsløsningen

6

Påmelding

Frist for påmelding er 1. februar 2021 og må gjøres via profixio. http://registrering.glasscup.no
Det er et begrenset antall plasser pr. klasse - ved fullbooking gjelder «førstemann til mølla» prinsippet.

7

Kontaktinformasjon.

Spørsmål vedrørende turneringen kan rettes til: info@glasscup.no

8

Streaming

Vi planlegger å streame samtlige kamper slik at de som eventuelt ikke har mulighet til å se kampene live
(for eksempel pga. Covid-19 restriksjoner) får mulighet til dette. Kampene vil bli filmet i god kvalitet
med grafikk som scoreboard, tid osv. for en god seeropplevelse. Mer info rundt dette kommer senere.

9

Sosiale medier

Vi anbefaler å følge Facebook-siden vår, trykk «liker» så er du sikker på å få med deg det som skjer – når
det skjer. Du kan også følge oss på Instagram.

10 Covid-19
For å begrense spredningen av Covid-19 viruset følger Glasscup rådene til norske helsemyndigheter og
reglene som gjelder fra NHF. Hvordan smittesituasjonen vil se ut mot slutten av april 2021 er umulig å
spå, derfor vil vi komme tilbake med hvilke tiltak som vil gjelde når vi nærmer oss cup-helg. Har dere
spørsmål rundt koronarestriksjoner ifm. glasscup - kontakt vår smittevernansvarlig:
Vibeke Ortun



Tlf: 99235815
Mail: styremedlem@glassverketif.no

11 Vilkår








Vår fotograf vil ta bilder i løpet av helgen, disse kan bli benyttet til promotering.
Glasscup holdes ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle tap/skader på gjenstander eller
personer under arrangementet
Arrangøren forbeholder seg retten til å begrense antall lag
Påmeldingen er bindende.
Ved evt. kanselering av cupen vil all påmelding (deltakeravgift og deltakerpakker) bli refundert.
Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved liten påmelding.
Det tas forbehold om endringer og eventuelle feil i invitasjonen

Velkommen til Glasscup – den perfekte sesongavslutningen for ditt lag!
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Følg oss på Facebook og Instagram

www.glasscup.no

