
"Handboll är en fest
och Vi är alla bjudna!"

potatiscupen
15 – 17 april 2016

www.ahk.nu          www.potatiscupen.nu



Berättigar till:
• Logi i skola eller lokal fredag-söndag 
• Middag fredag  
• Frukost, lunch och middag lördag  
• Frukost och lunch söndag 

• Fritt inträde på Disco lördag 
• Fria resor mellan hallarna  
• Ledarträff lördag kväll

GÄSTKORT HÅRDFÖRLÄGGNING (900:–/person)

VARMT VÄLKOMNA TILL  
POTATIScupen 2016 i ALINGSÅS!
Alingsås Handbollklubb inbjuder dig och din förening till Potatiscupen som  
arrangeras för 37:e året och som är en av landets största ungdomsturneringar.

Potatiscupens framgångsnycklar: 
MAT
Vi kan redan nu avslöja vår Cupmeny för 2016.* 

Middag fredag:  Tacos 
Lunch lördag:  Ris och korv stroganoff 
Middag lördag:  Spaghetti och köttfärssås 
Lunch söndag:  Potatis, brunsås och köttbullar 
* Special- / allergikost serveras separerat från övrig kost. 

DOMARE
Vi fortsätter med flerdomarsystem i de flesta klasser.  
Hög klass på domarna ser vi som en självklarhet.

SPELTID
AP/AF 2x20 min 
01-05 2x15 min 
-06 2x10 min

Alt 1 och 2 berättigar till:
• Logi i 2–5-bäddsrum fredag-söndag 
• Middag fredag  
• Frukost, lunch och middag lördag  
• Frukost och lunch söndag  

• Fritt inträde på Disco lördag 
• Fria resor mellan hallarna 
• Ledarträff lördag kväll

GÄSTKORT VANDRARHEM    OBS! Begränsat antal platser.
Alt. 1  (1 400:-/person): 
Logi med säng inkl. sängkläder i 2-5 bäddsrum.  
För extramadrass i dessa rum avgår ingen 
rabatt. Toalett på rum eller i korridor.

Alt. 2  (1 200:-/person):  
Logi på madrass inkl. sängkläder i skolsal. 
Toalett i korridor.

Berättigar till:
• Logi i 2–4-bäddsrum fredag-söndag 
 inklusive frukost (på hotellet) 
• Middag fredag (i cupmatsal)  
• Lunch och middag lördag (i cupmatsal) 
• Lunch söndag (i cupmatsal)

• Fritt inträde på Disco lördag 
• Fria resor mellan hallarna  
• Ledarträff lördag kväll

GÄSTKORT HOTELL (1 700:–/person)    OBS! Begränsat antal platser.

OBS! Priset gäller endast vid bokning av helt lag!

TRANSPORTER
Cupbussar rullar hela helgen för alla med gästkort.  
Skulle de inte passa i tid har vi minibussar som kör  
så det ryker.

LOGI
Incheckningstiden 18.30 går inte att förändra då det  
pågår fritidsverksamhet i våra hårdförläggningar, men  
utcheckningstiden utökar vi från 11.00 till 15.00 för att  
ge alla lag mindre stress i slutspelet.

Bättre bevakade förvaringsmöjligheter i Cupcentrat av 
packning för tidigt anländande lag! 



Fredag 15 april
Första matcherna börjar spelas 16.00

Matsalens öppettider: 18.00–23.00

Förläggningarna tillgängliga från 18.30

Lördag 16 april
Första matcherna börjar spelas 08.00
Matsalens öppettider:  
Frukost 06.00–10.00 
Lunch 11.00–15.00 
Middag 16.00–22.00 
Disco 20.30–23.00 
Ledarträff 20.30–23.00

Söndag 17 april
Första matcherna börjar spelas 07.30
Matsalens öppettider:  
Frukost 06.00–10.00 
Lunch 11.00–15.00

Finaler ca 11.00–20.00
• Alla äldre åldersklassers finaler spelas i Estrad Alingsås.
• Prisutdelning mellan finalerna.
• A-final i tvärhandboll avgörs i spelhallen med prisutdelning  
 direkt efter finalen.
• B-finalerna spelas i respektive spelhall med prisutdelning  
 direkt efter finalen.

Preliminärt  
dagsprogram www.ahk.nu

Uppvisningsmatch av Team Sweden
- Sveriges representationslag i rullstolshandboll
Rullstolshandsbollen är en av världens snabbast växande 
rullstolssporter. Alingsås HK satsar på rullstolshandbollen och 
representerar med spelare i Team Sweden. Under Potatiscupen 
kommer Team Sweden att spela en uppvisningsmatch på väg 
mot sitt mål, EM i december. Matchen är planerad att spelas 
under lördagen på Potatiscupen.

Värd för träningsmatchen är AHK Wheelers och Potatiscupen.

”Självklart ska alla som vill  
ha möjlighet att få spela handboll”
Svenska Handbollförbundet står bakom dessa ord och vill  
hjälpa föreningar i Sverige att skapa förutsättningar för att 
kunna erbjuda verksamhet för personer med funktionsned-
sättningar.

Peter Svensson,  
Team manager Team Sweden, Rullstolshandboll



Tävlingen genomförs enligt SHF:s regler med följande undantag: 

tävlingsbestämmelser

Förtydligande av SHF:s regler gällande sanktionerade ungdomsturneringar: 

• Klubb äger rätt att anmäla flera lag i samma klass.
• Spelare äger endast rätt att representera  
 föreningen i ett lag i respektive klass och  
 maximalt i två klasser i turneringen.
• Dispenser måste ansökas om hos Tävlings- 
 ledning och godkänd sådan skall visas upp  
 innan varje matchstart.
• Om ej godkänd dispens från Potatiscupen finns  
 diskvalificeras laget och kvarvarande matcher  
 resulterar i wo.

• Hemmalaget gör avkast med matchboll från  
 cuparrangör.
• Lag som ej ställer upp på utsatt tid förlorar på w.o.
• Inga lag-time outer.
• Matchklockan stoppas endast vid skador, ej  
 utvisningar.
• På finaldagen kan det förekomma matchstart  
 före kl.08.00 i vissa klasser för att möjliggöra  
 en sista finalmatch i Estrad senast kl.20.00 

• Punktmarkering är förbjuden i samtliga klasser.
• Byte endast vid eget bollinnehav.
• Nedsänkt ribba gäller från klass 04.
• Nytt bollreglemente 15/16, se ”Spelklasser &  
 bollstorlekar”  för ett klargörande.
• En match skall inehålla två halvlekar,  
 se ”Matchtider”.

• Rött kort med rapport: Tävlingsjuryn avgör  
 påföljd och eventuella matchers avstängning  
 under turneringen. Tävlingsjuryn skickar in  
 rapporten till spelarens/ledarens hemma-SDF. 

Tänk speciellt på:
... bortalaget byter vid lika tröjfärg 
... uppvärmning vid sidan av planen – utan boll 
... alkohol och droger är självklart förbjudet i spel-  
 hallar och förläggning 
... bredare madrasser kan orsaka böter, men man  
 får gärna sova två på en dubbelmadrass

Spelklasser & bollstorlekar
AP  Kempa 2 
AF, P01, P02 Kempa 1,5 
F01, F02 Kempa 1 
F/P03-05 Kempa 0 
F/P 06  Skumgummi/gummi (minihandboll)

Matchtider grundomgång och final 
AP/AF 2x20 min 
01-05 2x15 min 
-06 2x10 min

Lagen spelar i grupper om 4-5 lag där alla möter alla. 
De två bäst placerade går vidare till A-slutspel, övriga till 
B-slutspel. I slutspelet gäller utslagningsprincipen.

Priser
Segrande lag i respektive klass i A-slutspel erhåller lag-
pris. Individuella priser till finallagen i A- och B-slutspel. 

Tävlingsledning
Lena Lindqvist, Christer Mårtensson, Magnus Löfström 
och Maria Sundén



Anmälan
Anmälan görs via www.potatiscupen/anmälan  
senast 15 februari 2016. 
Inloggningsuppgifter tillhandahålls via e-mail. 
Faktura bifogas först vid behandlad och godkänd 
anmälan. Hamnar man på reservplats genereras 
ingen faktura. Anmälan är bindande. 
Vid överanmälan förbehåller sig Tävlingsledningen 
rätten att fördela platserna.

Anmälningsavgift 
1 200 kr övernattande lag  
1 800 kr ej övernattande lag 

tävlingsbestämmelser

Information
Alingsås HK:s kansli 
0322-64 33 80

potatiscupen@ahk.nu 
www.potatiscupen.nu

Bankgiro: 443-7786

Gästkort
Anmälan görs via inloggningen senast  
15 februari 2016. Betalning av gästkort senast 
1 mars 2016. Avbokning av enstaka gästkort 
återbetalas 100%.

Anmälan Specialkost
Maila in din anmälan till potatiscupen@ahk.nu 
om matallergi/specialkost senast 1 mars 2016.  
Ange vem som anmälan avser med Namn, Lag, 
Klass och typ av allergi/specialkost.

Dispensansökan
Lag som ansöker om dispens i Potatiscupen bifogar  
alltid godkänd dispens från sitt SDF (distriktsförbund). 
Ansökan görs senast 28 februari 2016 via formulär på  
www.potatiscupen.nu / Dispenser. Ansökan efter detta  
datum beläggs med en administrativ kostnad om 300 kr.

Protest
Skall vara inlämnad till respektive halls matchsekretariat 
senast 10 minuter efter spelad match. 500:- skall medfölja 
protesten vilken återbetalas vid godkänd protest.

Straffavgifter
• För dem som har madrasser bredare än 105 cm och där  
 det vid en revision av brand myndigheten innebär en  
 omfördelning av lag utgår en straffavgift om 500 kr av  
 orsakat lag som skall betalas direkt till Potatis cupens  
 ansvariga på plats.
• För lag som ej fullföljer cupen utgår straffavgift: 2 000 kr.
• Anmälda lag som avanmäler sig 1-31 mars 2016: 1 500 kr.
• Anmälda lag som avanmäler sig 1-17 april 2016: 3 000 kr. 
 
Tävlingsjury
Johan Gedda och Maria Sundén

Laguppställning
Alla skall lämna sin laguppställning via CuMap 
senast 31 mars 2016. Dessa kommer att finnas hos 
Resultatrapporteringen och kan vid efterfrågan fås därifrån. 
Inga papperskopior ute i spelhallar. 

www.ahk.nu



FINALSPEL 2015

Flickor

AF	 A-final	 Halmstad	Handboll		–		Skara	HF		 18	–	19 
	 B-final	 IF	Hallby	HK	–	Skogstrand	IL	(NOR)	 14	–	20

F00	 A-final	 RP	IF	Linköping	–	Sjundeå	IF	(FIN)	 10	–	12 
	 B-final	 Anderstorps	SK	–	H	65	Höör		 10	–	12

F01	 A-final	 Näsby	HB	–	Torslanda	HK:Blå		 18	–	13 
	 B-final	 IK	Baltichov	–	KFUM	Trollhättan		 11	–	8

F02	 A-final	 IK	Baltichov	–	Eslövs	IK		 15	–	10 
	 B-final	 Halmstad	Handboll	–	Vetlanda	HF		 		9	–	13	

F03	 A-final	 Backa	HK	–	Kristianstad	HK:1		 13	–	14 
	 B-final	 Torslanda	HK:Svart	–	IK	Sävehof:2		 14	–	8

F04	 A-final	 Backa	HK	–	Kärra	HF		 		6	–	8 
	 B-final	 Kristianstad	HK:1	–	IK	Baltichov:Vit		 		8	–	9

F05	 A-final	 Alingsås	HK:05:1	–	Kungälvs	HK		 		8	–	13 
	 B-final	 HK	Brätte:2	–	KFUM	Trollhättan		 		7	–	12

Pojkar

AP	 A-final	 Höörs	HK	H65	:1	–	Eskilstuna	Guif		 14	–	20 
	 B-final	 Härryda	HK	–	Norrköpings	HK		 15	–	28

P00	 A-final	 Alingsås	HK:1	–	Karlskrona	Handboll		 10	–	11 
	 B-final	 HK	Lidköping	–	Riihimäki	Cocks	(FIN)	 11	–	16

P01	 A-final	 Torslanda	HK	–	Kristianstad	HK:2		 23	–	11 
	 B-final	 HK	Lidköping	–	IK	Sund:2		 12	–	20

P02	 A-final	 Vetlanda	HF:Blå	–	Kristianstad	HK		 		8	–	12 
	 B-final	 Ystads	IF	:1	–	GF	Kroppskultur		 20	–	9

P03	 A-final	 LUGI	HF	–	Näsby	HB		 14	–	10 
	 B-final	 RP	Linköping:Vit	–	Alingsås	HK:2		 17	–	14

P04	 A-final	 H43	Lund:2	–	H43	Lund:1		 12	–	13	ef 
	 B-final	 Vetlanda	HF:Blå	–	KFUM	Trollhättan		 13	–	7

P05	 A-final	 KFUM	Trollhättan	–	GF	Kroppskultur		 15	–	11 
	 B-final	 Lysekil	HK	–	Alingsås	HK:06:4		 16	–	3

AB William Michelsens Boktryckeri
Sidenvägen 7, 441 85 Alingsås 

Tel 0322-67 00 90

Läs om lokala nyheter och sporten 
med bl.a. allt om Potatiscupen.

Det är vi som tryckt AHK:s 
inbjudan till Potatiscupen.





VÄLKOMMEN TILL MYSIGA KAFÉSTADEN ALINGSÅS!
- enastående shopping i unik stadskärna, god mat och spännande handbollsmatcher. 

Hotellet erbjuder ett komplett serviceutbud med modern konferensanläggning, bastu, yogastudio, träningsrum, restaurang, bar och 
nattklubb. Se mer på www.grandhotel-alingsas.se och www.alingsas.se för information, aktuella evenemang och aktiviteter!
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Ta en paus i handbollen och 
upplev Kaféstaden Alingsås


