
Takk for super cup! Vi er 
veldig godt fornøyde :-), 

Dora, Egersund IK 
  

Tack för en mycket trevlig weeked i 
Aalborg. Vi kommer garanterat att 

rekomendera Svane Cup till andra lag.  
Magnus, IK Sund  

Vi vil gerne takke for en fantastisk arrangement. Vi var generelt 
meget imponeret. Spillerne var meget glade (og trætte) søndag 
og havde virkelig fået "en på opleveren".  Er RET sikker på, at vi 

kommer igen næste år, hvis det passer ind i alles program.  
Helle, Ålbæk HK 

 

INTERNATIONAL HÅNDBOLDTURNERING  

FOR PIGER OG DRENGE 
10. – 11. – 12. APRIL 2015 

Det er med stor glæde, at Visse-IF for 31. gang inviterer til håndboldturnering i år. Svane Cup har gennem årene 
udviklet sig til at være en turnering med mere end 220 deltagende hold og 2700 deltagere.  
Vi har skabt denne turnering med det formål at give spillere og ledere lejlighed til på en sportslig og 
kammeratlig måde at afslutte en lang sæson.  
Vi har finalekampe, der spilles i Gigantium Arena med et veloplagt publikum, speaker og musik. 
Lederlandskampen lørdag aften mellem vores norske og danske ledere er et fantastisk tilløbsstykke krydret med 
et stort diskotek, et kæmpe legeland og adgang til Gigantium Vandland. Der vil være superflotte præmier at 
kæmpe om.  
Vi håber at kunne tage imod nye klubber i 2015 og ser frem til et glædeligt gensyn med de klubber, som er 
trofaste deltagere år efter år. 
 
Vel mødt til SVANE CUP 2015 i Aalborg. 
 
Svane Cup udvalget 
Visse IF 

TAK for et fantastisk stævne, alt fungerede simpelthen til 
UG.  Super forplejning, søde og hjælpsomme hjælpere, busser 

til tiden med smilende chauffører og et godt program!   
Hanne, FK Odsherred 

Veldig godt organisert turnering. 
Odd, IK Våg Håndball 

AALBORG 2015 



TURNERINGSREGLER Med denne turneringsform vil de bedste hold aldrig 
møde de dårligste hold, hvilket giver flere jævnbyrdige 
kampe og en sportslig fair turnering, hvor hold fra alle 
niveauer har mulighed for en finale plads. 

 
 
 
Pulje indeling er baseret på: 
• Holdenes niveau, således A-puljerne bliver fyldt op 

med de 8 til 24 stærkeste hold, afhængig af antal 
tilmeldte hold; og de resterende hold kommer i B 
puljerne. 

• Geografisk. Således man ikke møder hold fra ens 
lokalområde i de indledende kampe. 

Mellemrunden 
• Nr. 1 og 2 fra indledende A-puljer går videre til Elite-

mellemrunden, hvor de tager deres indbyrdes kamp 
med fra den indledende pulje. Her spiller de mod nr. 1 
og 2 fra en anden A- pulje. 

• Nr. 3 og 4 fra indledende A-puljer går videre til A-
mellemrunden, hvor de tager deres indbyrdes kamp 
resultat med fra den indledende pulje. Her spiller de 
mod nr. 1 og  2 fra en anden  B-pulje. 

• Nr. 1 og 2 fra indledende B-puljer går videre til A-
mellemrunden, hvor de tager deres indbyrdes kamp 
med fra den indledende pulje. Her spiller de mod nr. 3 
og 4 fra en anden  A-pulje. 

• Nr. 3 og 4 fra indledende B-puljer går videre til B-
mellemrunden, hvor de tager deres indbyrdes kamp 
med fra den indledende pulje. Her spiller de mod nr. 3 
og  4 fra en anden  B-pulje. 

• I de mellemrundepuljer der kun er 3 hold i, tages der 
ingen resultat med over fra indledende runde. 

Finalespillet 
Som udgangspunkt er det kun nr.1 fra hver 
mellemrundepulje der går videre til finalespillet, dog vil 
nr. 2 fra nogle puljer også gå videre i de tilfælde, hvor 
der er frie pladser i finalespilet. F.eks. hvis der er 3 puljer 
i en mellem runde og 2 semifinaler, så får et nr. 2 hold   
den sidste semifinaleplads. I de tilfælde hvor nr. 2 går 
videre, så bliver det fra den pulje der har de højest 
seedet hold. 
 
Det er tilstræbt, at alle hold i U-10- til U-14-rækkerne har 
en kamp fredag, tre lørdag og en søndag og U-16 
holdene har  tre kampe lørdag og to søndag.  
 

 

TURNERINGSAFVIKLING 

 
 
U 10 Piger og drenge Født: 2004 og senere 
U 12 Piger og drenge  Født: 2002-2003         
U 14 Piger og drenge  Født: 2000-2001         
U 16 Piger og drenge  Født: 1998-1999 
 
Der spilles efter Dansk Håndbold Forbunds turnerings-
reglement, med de danske særregler om forbud mod 
mandsopdækning og reglerne om, at ind- og udskiftning 
kun må ske, når eget hold er i bold-besiddelse. Dette 
gælder i alle rækker.  
• Endvidere gælder særreglen for U-10 også, at der må 

være maksimalt 5 markspillere og 1 målvogter på 
banen ad gangen.  

• Der er intet maksimalt antal spillere for de enkelte 
hold,  men der må kun benyttes 12 spillere pr. Kamp, 
dette gælder også U-10. 

• Der spilles 2 x 13 minutter i U10 , U12 og U14 
kampene  og 2 x 18 minutter i U16 kampene 

• Dispensationshold kan deltage, men kan ikke gå 
videre fra mellemspillet til finalespillet  

 
 
 
I 2013 indførte vi en ny turneringsform med 2 niveauer i 
de indledende puljer. Det blev en sportslig succes, med 
væsentlig flere jævnbyrdige kampe og som en 
sidegevinst for de deltagende hold, et ekstra sæt 
præmier, således at der totalt er 48 sæt præmier at 
spille om. 
De indledende puljer deles op i 2 niveauer, såles at den 
stærkeste halvdel af holdene kommer i A puljerne og 
resten i B puljerne  
Efter den indledende runde er der oprykning eller 
nedrykning til henholdsvis Elite-, A- eller B  mellemrunde 
puljer og efterfølgende finale spil.  

 

TURNERINGSFORM  

 
 

Erik Pedersen  
Poseidonvej 96, DK-9210 Aalborg SØ 
Tlf.: + 45 2465 7848  
Email: svanecup@svanecup.dk 
 

 
 
  
  
 

KONTAKTPERSON 

www.svanecup.dk 
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Holdgebyr:  Dkr. 1250,- 
Depositum.   Dkr. 500,-  
 
Deltagerkort m. kost og logi: Dkr. 540.-  
Deltagerkort m. kost og logi  dækker følgende: 
• Et let måltid fredag  (ikke aftensmad) 
• Morgenmad lørdag & søndag 
• Bland-selv salat  til frokost lørdag & søndag 
• Aftensmad lørdag 
• Overnatning på skole 
• Masser af håndbold 
• Aftenarrangement lørdag 
• Transport mellem skole og haller 
• Transport til/fra Aalborg banegård 
 
Deltagerkort u. kost og logi ........Dkr. 275,-         
Deltagerkort u. kost og logi  dækker følgende: 
• Masser af håndbold 
• Aftenarrangement lørdag 
• Transport mellem skole og haller 
• Transport til/fra Aalborg banegård 
 

HVAD KOSTER DET AT DELTAGE?  
 
Ønsker dere en pakkeløsning inklusiv fergereisen fra 
Norge, så kontakt Svane Cups norske samarbeidspartner 
Dues Sportsreiser. 
 
 
 
Tlf: 37252929  
Mail: info@dues.no  
Web: www.dues.no  

 

 
 
Tilmelding og betaling af holdgebyr og depositum  skal 
ske senest den 1. februar 2015.  
Tilmelding foretages online på www.svanecup.dk. 
Senest en uge efter tilmelding vil I modtage 
bekræftigelse på deltagelse.    
Depositum skal sikre at indkvarteringslokalerne afleveres 
i samme stand som de modtages. Depositum bliver  
tilbagebetalt to uger efter Svane Cup. 
Deltagergebyr skal være betalt senest 15. februar 2015. 
Ved afbud efter 15. februar mistes holdgebyret.  
Der er fri tilmelding. I tilfælde af overtegning forbeholder 
vi os dog ret til at frasortere de senest modtagne 
tilmeldinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved indbetalling fra Norge og Sverige : 
IBAN:   DK9190701622779125;  SWIFT: VRAADK21 
Ved indbetalling fra Danmark:  
REG.NR: 9070; KONTO: 1622779125 

 

 
 
Forældre eller andre kan leje sig ind på Hotel Scandic, 
som ligger lige over for Gigantium. Pris pr. nat inklusiv et 
overdådigt morgenbord er: 
Enkelt:   kr. 720,-   Dobbelt:  kr.   840,- 
Tripple:  kr. 1040,- Quad:       kr. 1160,- 
Reserver online www.scandichotels.dk/, vælg Aalborg og 
reserver benyt bookingkoden BSVA160415.  
 

 
 
Ankommer I fra Norge eller Sverige, arrangerer Skelund 
Turistbusser A/S bus til og fra stævnet. 
Ring på tlf. + 45 9858 5051 og hør nærmere. 

 
 
Overnatning foregår på skoler.  
• Liggeunderlag og sovepose medbringes. 
• Mindst én ansvarlig leder skal overnatte sammen med 

spillerne. 
• Nydelse af øl og spiritus på skolerne vil medføre 

øjeblikkelig bortvisning. 
• Skolerne skal være forladt søndag senest kl. 10.00 og 

forlades i samme stand, som de blev modtaget ellers 
bortfalder depositum.  

• Ved afrejse skal klasseværelset godkendes af Svane 
Cup-vagten på den pågældene skole  

TILMELDING OG TIDSFRISTER 
INDKVARTERING 

HOTEL INDKVARTERING 

KØRSEL 

NORSKE KLUBBER 

TILMELDINGSFRIST DEN 1.  FEBRUAR 
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Fredag den 10. april 2015  
Kl. 16:00   Indkvartering på skolerne  
Kl. 18:00   Håndboldturneringen starter 
Kl. 20:30 –23:00 Let måltid på overnatningsskolen 
Kl. 22:00   Håndboldturneringen slutter 
 
Lørdag den 11. april 2015 
Kl. 06:00 – 09:00  Morgenmad 
Kl. 07:00  Busafgang til spillestederne 
Kl. 08:00   Håndboldturneringen fortsætter 
Kl. 17:30  Håndboldturneringen slutter 
Kl. 17:30 – 20.00 Aftensmad i Gigantium 
 
UNDERHOLDNING I GIGANTIUM 
Kl. 20:00 – 21:00 Lederlandskamp Danmark–Norge 
Kl. 21:00 – 23:00 Diskotek,  
Kl. 18:30 – 23:00  Kæmpe legeland 
Kl. 18:30 – 22:00 Gigantium Vandland 
Kl. 21.15 – 23.00 Lederhygge i foyeren i Gigantium  
 
Søndag 12. april 2015 
Kl. 06:00 – 09:00 Morgenmad 
Kl. 07:00  Busafgang til spillestederne 
Kl. 08:00  Håndboldturneringen fortsætter 
Kl. 10:00  Skolerne skal være ryddet og forladt 
Kl. 12:00 –17:00 Finaler i Gigantium 
Kl. 17:00   Tak for denne gang og på gensyn i 2016. 

TIDSPLAN FOR TURNERINGEN PRÆMIER 

1. Præmie E-finale 

2. Præmie A-finale 

1 Præmie A-finale 

2. Præmie E-finale 

1 Præmie B-finale 

2. Præmie B-finale 

1. Præmie E-finale:  Hummel Pants + Sweat + medalje 
2. Præmie E-finale:  Hummel Sweat  + medalje 
1. Præmie A-finale:  Hummel Sweat  + medalje 
2. Præmie A-finale:  Hummel T-shirt + medalje 
1. Præmie B-finale:  Hummel Sportstaske + medalje 
2. Præmie B-finale: Hummel Håndklæde + medalje 
 
Præmier uddeles til max. 12 spillere + 2 ledere pr. hold. 
T-shirts til alle puljevindere   

PRÆMIER – Hummel sportsudstyr 


