
 

INBJUDAN 
XXXVIII DICKEN CUP 

26–27.9.2020 

Arrangör: Dicken 

Spelplatser:   Tali fotbollshall, Britas Bollhall          

Spelklasser: 

Flickor:    Pojkar: 

BF 2004/05   BP 2004/05 

C1 2006   C1 2006 

C2 2007   C2 2007 

D1 2008   D1 2008 

D2 2009   D2 2009 

E 2010   E 2010 

F 2011   F 2011 

Mini 2012 och yngre  Mini 2012 och yngre 

 

Vi hoppas att Covid-19 läget är fortsatt gynnsam mot slutet av september och 
att det går att genomföra turneringen på ett tryggt sätt. Vi förberhåller oss 
rätten att avboka turneringen ifall situationen förändras (se nedan mera). Ifall 
turneringen inte kan genomföras kommer deltatagaravgifter inte faktureras / 
betalda avgifter kommer att returneras.  

Alla klasser spelas färdiga samma dag. Hemmalaget ansvarar för att vara 
planfunktionärer (se mera detaljerade instruktioner under regler på cupsidan).  

Prisutdelning i alla klasser. 

OBS! Vi kan ifall normala förhållanden garantera plats i turneringen för 
8 lag i B till F klasser. Vi förbehåller oss rätten att ytterligare begränsa 
antalet lag för att garantera deltagarnas säkerhet. Platserna fylls i 
anmälningsordning.  



 

Anmälan senast den 31.8.2019 https://www.procup.se/cup/34175.htm 

Deltagaravgift:  

120€/lag i klasserna B-F och 90€/lag i Mini-klassen. 

För anmälningar gäller utvidgat avbokningsskydd. Vi återbetalar anmälningsavgifter fullt till och med 21 dagar 

innan turneringen i fall av COVID-19 relaterat orsak. Direkt. Utan frågor. Ifall turneringen därefter ställs in 

pga myndighetsbestämmelser, Helsingfors stads beslut, handbollsförbundets eller högre förbunds 

rekommendationer, så gäller fullt avbokningsskydd. 

Till ett lag är det möjligt att anmäla högst 16 spelare.  

Förfrågningar:   

dickencup@gmail.com 

Klassvis spelas både grundserie- och fortsättningsmatcher samma dag.  

Lagen indelas in i kvalgrupper där alla möter alla. Fortsättningsmatcherna spelas enligt 

cupsystem. I klasser med färre anmälda lag, kan även klassen spelas så, att alla lag 

möter varandra och medaljerna delas ut baserat på tabellens slutställning. Varje lag 

garanteras minst 4 (fyra) matcher.  

Deltagaravgiften faktureras efter att det blir fullt klart att turneringar kan 
genomföras. 

Om ett lag återtar anmälan efter att genomförandet av turneringen bekräftats 

eller avbryter turneringen återbetalas ej anmälningsavgiften. 

Info angående speltider, regler och matchprogram skickar vi senast den 

14.9.2020. Den slutliga speldagen för åldersklasserna meddelas genast då den 

kan fastställas, dock klart tidigare än det slutliga matchprogrammet. Alla 

information och bl.a. registrering av spelare: 

https://www.procup.se/cup/34175.htm 

 

 

VÄLKOMMEN TILL DICKEN CUP 2020! 


