
  

Aalborg HK håber at se jer til vores nye julestævne d. 28. - og 29. december. 

 

STÆVNESTRUKTUR: 

Stævnet er for U11-U15, hvor der er 2 puljer for hver årgang, delt op i A og B hold, hvor pigeholdene spiller 

lørdag d. 28. december og drengeholdene spiller søndag d. 29. december. Alle hold er garanteret 2 kampe, 

hvor der vil være speakere og musik på til hver kamp.  

Der spilles efter JHFs regler, dog spilles der 2x14 min hvor uret stadig kører i pausen og der byttes ikke 

banehalvdel. Ved udvisninger eller skade stoppes tiden.  

Der kan maks. tilmeldes 2 hold pr årgang fra samme klub. Ét hold må max bestå af 10 spiller samt 2 

trænere.  

Stævnet vil blive afviklet i tidsrummet mellem kl. 09.00-20.00.  

PRÆMIER:  

Der vil være præmier til vinderne af de enkelte rækker. Herudover, vil der i løbet af dagen blive tildelt 

spændende præmier til spillere som gør sig ekstra bemærket i løbet af kampene.  

ALDERSGRÆNSER:  

Der spilles efter JHFs dispensation regler. Dispensationen gælder til ét bestemt hold, og spilleren er låst til 

dette hold. Der kan bruges maks. 4 spillere pr. hold.  

 

Ved pointlighed:  

1. Flest point indbyrdes 

2. Måldifferencen i indbyrdes kampe 

3. Måldifferencen i samtlige kampe 

4. Flest scoret mål i puljen 

5. Lodtrækning 

DOMMERE: 

Alle dommere er godkendt til de rækker de dømmer, og alle kampe dømmes af én dommer.  

 

 



 

HOLDKORT:  

Der vil blive udleveret holdkort, som skal udfyldes ved ankomsten (kan findes ved dommerbordet). Holdene 

skal være omklædt og spilleklar 5 min. Før det fastsatte spilletidspunkt. Udebliver et hold uden acceptabel 

grund tabes kampen 0-5.  

Det i turneringsplanen sidstnævnte hold…  

- Medbringer reglementeret bold 

- Skifter trøjer/påtager overtrækstrøjer i tilfælde af farvelighed.  

- Stiller op under uret 

- Giver bolden op 

MAD OG DRIKKE 

Under stævnet vil der være mulighed for køb af mad og drikke i klubbens cafeteria. Derudover, vil der i løbet 

af dagen være gratis æbleskiver til alle deltagere, hvor hvert hold ved ankomsten får udleveret kuponer som 

kan byttes til æbleskiver i cafeteriet.  

HOLDGEBYR, TILMELDING OG BETALING:  

Stævnegebyret pr hold er 799 kr. Betaling og tilmelding vil foregå via: https://aalborghk.nemtilmeld.dk/32/ 

Tilmeldingsfristen er d. 13. december, hvorefter stævneprogrammet udsendes efter d. 15. december.  

Indbetalte beløb tilbagebetales ikke ved trækning af hold. Stævneledelsen forbeholder sig ret til at 

begrænse deltagerantallet, således tidsplanen kan overholdes.   

 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt stævneansvarlig:  

- Caroline Kidmose tlf.nr.: 30660334, mail: caroline_kidmose@live.dk 

 
 

 

https://aalborghk.nemtilmeld.dk/32/

