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Invitasjon til Falk Eliteturnering 2015 
(18. – 20. september) 

 
For syvende år på rad har Falk Horten Håndball gleden av å invitere til Falk Eliteturnering. 
Dette er en håndballturnering hvor hovedfokuset er å arrangere en turnering av høy 
sportslig kvalitet. De siste årene har topp svenske, danske og islandske lag gjestet 
turneringen, i tillegg til en rekke gode lag fra Norge. I denne utgaven av turneringen 
konkurreres det i klassene J/G15 (spillere født etter 1.1.2000). Spilletiden 2 X 25 minutter 
med 5 minutter pause og en time-out pr. lag pr. omgang.  En egen jury nominerer spillere i 
begge klasser til et All-star team!  

 
Falk Eliteturnering åpnes for inntil 16 lag i begge klasser. 

 
Kampene starter kl. 16:00 fredag 18. september og finalene blåses i gang seinest kl. 17:00 
søndag 20. september. Vi ber alle lag om å planlegge sin reise i henhold til disse 
tidsrammene. Alle lagene vil være garantert 4 kamper. Lagene som spiller finale mottar 
pokal og alle spillere på finale-lagene tildeles personlig premie.  

 

Påmeldingsavgift  Per lag  1.800,- 

Deltakerkort A (overnatting, bespisning, cuptrøye) Per spiller  975,- 

Deltakerkort B (cuptrøye) Per spiller 450,- 

Deltakerkort C (bespisning, cuptrøye) Per spiller 700,- 

 
Alle priser er i NOK. 2 lagledere gratis pr. lag.  

 

Påmelding: 
Påmelding innen 15. juni 2015. Påmelding for laget er bindende og gyldig når betaling av 
påmeldingsavgift er utført og mottatt av arrangør.  

 
Overnatting: 
Overnatting vil skje på skole i grei avstand fra hallene. Dersom det er noen tilreisende lag 
som ønsker overnatting fra torsdag til fredag så er vi behjelpelige med dette. Hvis noen 
tilreisende lag eller tilreisende ”fans” (familie og venner) ønsker overnatting på hotell så 
er vi behjelpelig med dette også – priser for dette vil vi komme tilbake til. Utfyllende 
informasjon om disse tilbudene oversendes i god tid før turneringen starter.     
 

Haller: 
Det vil bli benyttet tre haller under turneringen; Høyanghallen, Holtanhallen og 
Hortenshallen, hallene er beliggende i Holmestrand og Horten. Detaljerte kart oversendes 
etter registrering. 

 
Transport: 
Dersom enkelte lag har behov for transport mellom hallene, legger vi til rette for dette. Vi 
besørger også transport fra nærmeste togstasjon – Skoppum stasjon, og inn til Horten. 
Ved øvrige transportbehov; fra Sandefjord Lufthavn Torp, Gardermoen, Larvik havn, vil vi 
forsøke å samordne dette på best mulig måte for de tilreisende lag mot kostnadsdekning. 

 
Bespisning for A- og C-kort: 

Fredag Middag Bespisning skjer i tilknytning til 
overnattingssted eller hallene.     Lørdag Frokost, lunsj og middag 

Søndag Frokost og lunsj 

 
Antall spillere: 
Hvert lag står fritt til å melde på så mange spillere de ønsker i turneringen, men kun 16 
spillere kan benyttes pr. kamp. Falk Eliteturnering er en sportslig sett krevende turnering 
med tøff matching, vi anbefaler derfor lagene å stille med solide spillertropper. Lagene 
som når en eventuell B- eller A-finale, spiller totalt 6 kamper mot god motstand i løpet av 
turneringen. 

 
Dommere: 
Det benyttes 2 dommere til alle kamper. Våre dommere holder høy kvalitet og dømmer 
normalt på høyere nivå enn J/G15. Vi samarbeider med Norges Håndballforbund om 
oppsett av dommere.   

Falk Elite 2015 
Internasjonal eliteturnering i håndball for 
jenter og gutter født etter 1.1.2000 
 
Turneringsledere: Bjørn Erik Hammer og 
Trond Egge. 

Bjørn Erik Hammer: 
Mobil: +47 97 76 40 49 
e-post: bjornerik62@gmail.com 
 
Trond Egge: 
Mobil: +47 93 40 34 71 
e-post: Trond.Halvdan.Egge@Storebrand.no 

Hjemmeside:  
http://eliteturnering.falk-handball.no 
 
Arrangementsstatus: 

 Invitasjonsturnering  

 Totalt 32 lag deltar 

 Det spilles 76 kamper 

 Deltakere fra Norge, Sverige, Finland, 
Island og Danmark 

 Ca. 500 spillere 

Påmelding: 
Påmelding sendes på mail til Bjørn Erik 
Hammer (jentelag) og Trond Egge (guttelag). 
Husk følgende opplysninger ved påmelding. 
Klubbens navn, lagets kontaktperson, 
telefon, mobil og e-postadresse til 
kontaktpersonen. 

 
Betaling: 

Påmeldingsavgift NOK 1800,-  
til konto nr. 2480 07 55898 
 
IBANNR: NO0324800755898  
BIC/SWIFT: SPTRNO22 
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