
Invitasjon
Semscupen 2019

Påmelding:
Vi håper at de fleste lag og klubber synes at dette er et flott tilbud til de aller yngste.  Vi er 
dessverre nødt til å sette en begrensning på antall lag, så her gjelder ”førstemann til mølla”- 
prinsippet!  Bruk vedlagte påmeldingsskjema som sendes til Karin I. Singstad på e-post:
semscupen@semif.no

Frist for påmelding er søndag 20. januar 2019. Påmeldingsavgiften på kr 660 innbetales til 
kontonr. 2400.24.00258 - Sem IF Håndballgruppa innen påmeldingsfristen.  

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss eller se www.facebook.com/semscupen/  
(Flotte bilder fra siste års cup!)

Sportslig leder:  Karin I. Singstad  90 83 59 60  kis@semif.no
Teknisk ansvarlig:  Stine E. Fjell  93 43 85 04  sef@semif.no
Kampoppsett:  Håkon Grytnes  99 56 84 08  hg@semif.no

Det blir selvfølgelig salg av frukt, vafler, kaffe og pizza, pluss annet godt i vår kafeteria!

Velkommen til håndballhelg på Sem!
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Sem IF – Håndballgruppa har for 14. gang gleden av å invitere til en 
miniturnering i håndball helgen 16. - 17. februar 2019 i Semsbyen Idrettshall

 
Vi synes det er for få muligheter for de aller yngste til å møte andre lag, derfor inviterer vi 
jenter og gutter fra 6 – 11 år til en turnering med fokus på lek og moro -  håndball er gøy!
Turneringen avvikles lørdag og søndag, men det enkelte laget spiller kun en av dagene.
 
Turneringsavvikling:
Det spilles kamper på 1 x 15 minutter uten pause og sidebytte. For aldersklassen J/G 6 – 8 år spilles det 
med minihåndballmål på tvers av banen og med 4 spillere på banen av gangen. Har ditt lag mange spillere 
i en klasse, meld gjerne på flere lag - ingen liker å sitte på benken!  J/G 9 – 11 år spiller på hele banen og 
med 6 spillere. Vi forholder oss til NHF’s regler.  Premiering til ALLE!
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