
Partille Cup 2018 

Mandag 2.7.18 – lørdag 7.7.18 

Diverse:  
• Det er påmeldt 2 lag – 24 spillere – gutter 15 år 
• Alle 4 trenere skal være med – Svein Erik, Trond, Jørn og Emil. Så langt det lar seg gjøre vil 

alle være med på alle kampene til begge lagene, der det ikke går - deler de seg.  
• Overnatting på skole – ikke avklart hvor per i dag. Kommer nok ikke før i juni 
• Avreise: Mandag 2.7.17 – oppmøte kl. 1330 på Nordseter Skole – avreise kl. 1400! Felles buss 

med Nordstrand G06. 2 
• Ankomst: Innsjekking på skole for laget. Middag serveres 16.30-20.30. Heden Center har 

oppe: 12.00-18.00 
• Informasjonssenter på Heden har åpent: 07:30-21:30. 
• Hjemreise: Her har hver enkel ansvar for å få hjem/organiseres hjemreise for egen utøver 

 
Aktuelle datoer:  

• 16 juni: Gruppeinndelingen publiseres på hjemmesiden til Partille Cup 
• 22 juni: Spilleskjema publiseres på hjemmesiden til Partille Cup 

 
Spilletid/kamp: Alle kamper i gruppespillet spilles 2×15 minutter 
 
Alle har A-kort som inkluderer:  

• 15 måltider inkludert middag mandag 2.7. 
• Billett til åpningsseremonien 3.7. 
• Fri entré til Liseberg  

o Partille Cup pass der det inngår:  
o Gratis reise med busser og trikker i Göteborg, Partille og Mölndal. 
o Fri entré til alle finaler 
o Mange rabatterte tilbud 

 
Nyttige linker:  

• PartilleCup: https://partillecup.com/ 
• Reglement: https://partillecup.com/sv/priser-kategorier/reglemente/ 
• Ukeplan:  https://partillecup.com/sv/veckoschema/ 
• Hotelltilbud: https://partillecup.com/sv/hotellerbjudanden/ 

 
Forsikringer/ansvar  

• Lise/Lise+ er gyldig forsikring. Om noen skader seg så meldes dette på 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/melde-
skade/ 

• https://www.gjensidige.no/privat/meld-
skade/handballskade;jsessionid=8B2F1ABBB2EC73D00B4079D0BF3F47F9 

  
NB! Foresatte må selv sørge for at egen deltagere er forsikret både på og utenfor banen, og det er 
foreldrene selv som også melder inn skade.  
  
Åpningsseremonien 

• Scandinavium, Tirsdag 3.7.18 kl. 2000. Dørene åpnes kl. 1900. 
https://partillecup.com/sv/opening-festival-ceremony/ 
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Heden Center: https://partillecup.com/sv/opening-festival-ceremony/heden-center/ 
«I hjärtat av turneringen, alldeles bredvid det största spelcentrat Heden, ligger Heden Center en stor 
mötesplats där du kan träffa såväl gamla som nya vänner. Här kan man på ett naturligt sätt träffa sina 
kamrater utanför planen och umgås med såväl deltagare, ledare och publik. 
Centret är full av häftiga aktiviteter där du kan utmana dina lagkompisar eller testa din egen förmåga. 
Våra partners har de mest påhittiga och unika eventen. 
Team Sportia kommer bygga upp en butik här med enormt stort sortiment med sportartiklar av alla 
dess slag.» 
 
Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 min före matchens början. 
Det är tillåtet att spela med klister. Förutom inne på Prioritet Serneke Arena där endast klisterspray 
är tillåtet (här spelar endast de yngre klasserna B/G 10-13). 
Lag som står först i spelprogrammet har avkast. Lag äger ej rätt att begära lag time-out. Ingen time-
out vid 7-meters kast. 
Lag som lämnar spelplanen under pågående match utesluts ur turneringen. 
Det är önskvärt att använda fotbollsskor på konstgräset. Det är inte tillåtet att använda fotbollsskor 
med skruvdobbar. 
Det är inte tillåtet att använda diskhandskar under matcherna då detta inte är en naturlig del av 
tävlingsutrustningen vid handbollsspel. 
Efter match ska respektive lagansvariga signera matchprotokollet. 
Ett direkt rött kort innebär automatiskt avstängning i nästa match. Respektive lagledare ansvarar för 
uppföljningen. Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande. 
Om det finns resultattavla vid banan så ansvarar hemmalaget för att resultaten redovisas fortlöpande 
(inofficiellt resultat). 
 
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både gällande gruppindelning, 
tider och spelplaner. Eventuella ändringar i spelschemat kan ske utan kontakt med berörda lag fram 
till 24 timmar innan matchstart. Skulle förändring ske inom kortare tidsram kontaktas alltid berörda 
lagledare via telefon och mail. Håll er därför uppdaterade med spelschemat online via vår mobilapp 
och hemsida. 
 
Baller:  
Lag som står först i matchprogrammet ska hålla med spelduglig och godkänd boll. Om båda lagen är 
överens kan annan bollstorlek användas. Vid match är det tillåtet att använda tre matchbollar. Alla 
ska godkännas av domaren. De två bollar som inte används i spelet ska vara placerade (på marken) i 
direkt anslutning till målstolpe, en vid vartdera målet. 
Bollstorlek 54-56 cm (325-375 g.) 
 
Sluttspill: 
De tre bästa lagen i varje 6-7 lags grupp, resp. de fyra bästa lagen i större grupper, går till A-finalspel. 
Övriga lag i gruppen går till B-finalspel. Finalspelet spelas under fredag och lördag. 
 
Spelardräkter: Vid lika tröjfärg byter bortalaget. 
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