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 Juniorer A1, A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2    

 01/02 03/04 05 06 07 08 09 10 11 12 Kostnader som IFK tar  Övrigt 

Göteborg Cup OK OK OK OK OK OK         

Anmälningsavgiften +2 ledares 

kostnader+ IFK ca 30 % av övriga 

kostnader  ALLA spelare 

Arena Cup   OK OK OK OK OK         

Anmälningsavgiften+2 ledares 

kostnader  Klubben skall deltaga 

Lundaspelen OK OK OK OK OK           

Anmälningsavgiften+2 ledares 

kostnader  

Frivilligt 

Övernattning frivillig, egen transport 

Hallbybollen OK OK OK OK OK OK OK       

Anmälningsavgiften+2 ledares 

kostnader   Frivilligt 

VFC       OK OK OK OK OK OK   Anmälningsavgiften  ALLA spelare 

Lågan Cup 
 mjukhandboll                 OK OK Anmälningsavgiften  Frivilligt 

Lågan Cup         OK OK OK OK     Anmälningsavgiften  Frivilligt 

Valfri Cup        OK OK OK OK OK OK OK 

Valfritt, dock i samråd med klubben, 

Egen bet.  ej USM-lag, ej Norden 

Påskacupen           OK OK OK OK   Anmälningsavgiften  Frivilligt 

Partille cup     OK OK OK OK         Egen betalning   Frivilligt 

Åhus Beach OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Egen betalning  Anna L anmäler 

Alla lag i föreningen skall följa direktiven i cupguiden, vid ändring/fundering 

kring cup, kontaktas Anna O.       

Alla cuper anmäls av lagen själva utom Åhus som anmäls av Anna L,  
GBG Cup och Lundaspelen anmäls av Anna O.         



Cupguide IFK Kristianstad 2019-2020 

Cuper 

Klubben står för anmälningsavgift i samtliga cuper utom ”Valfri Cup” och Partille cup och Åhus Beachhandboll där laget då står för alla kostnader. 

Göteborg Cup är en försäsongs cup då fokus skall ligga på att få ihop gruppen. Alla åker med jämna lag där alla oavsett ålder spelar ungefär lika mycket. 

Lundaspelen/Hallbybollen från och med andra års C-ungdom får lagen välja om man vill åka till Lundaspelen ELLER Hallbybollen, (ej båda). För de äldre lagen som spelar USM är det ej 

nödvändigt att anmäla sig till Lundaspelen/Hallbybollen. Fundera igenom och prata med Anna/Mattias om vad laget får ut, om det blir för slitsam i kombination med USM etc. 

Valfri Cup Valfri Cup innebär att lagen får åka på en valfri cup, dock i samråd med idrottskonsulent. Lagen står för alla kostnader själva. Norden Cup kommer ej godkännas då den ej 

ligger i linje med Orangea tråden vad gäller toppning. Lag som spelar USM kommer troligtvis ha fullt upp och ska därför fundera väldigt noga om en extra turnering är aktuell. 

Övriga Cuper: Lagen är med i ordinarie cup och man anmäler jämna lag och alla som deltar har garanterad speltid. Detta gäller såväl i gruppspel som i slutspel. Allt cupspel är i 

utbildningssyfte för att förbereda sig inför kommande seniorspel. Inga resultatmål i någon cup. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Transportkostnader Vi har avtal med olika bilföretag där minibussar kan hyras till bra priser.  

JSM (P/F 18) undantaget där storbuss är OK vid längre sträckor.  

Mat busschauffören 

Matkostnaderna på de ställena där vi bokar mat till lagen bjuds chaufförerna på mat. Skulle de vara något speciellt ställe som vi ej nyttjat så får sunt förnuft råda om ni tycker att 

chauffören också får mat tillsammans med laget eller ej. Bor de tillsammans och de åker fram och tillbaka så klart de är trevligt om där är mat till chauffören med, men är inget måste 

och inget krav som vi ställer från bussbolagetssida. Dock har de under alla åren aldrig varit några problem med detta och de flesta ledarna tyckt de varit självklart chauffören också ska 

få mat, de kan ju behöva att han/hon ställer upp extra för dom på något sätt när de är iväg och sen kan jag väl tycka att jag lägger ner rätt mycket tid utan att ta betalt från IFK med att 

boka mat etc. så kan chaufförerna få mat också.  //Kagan 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ledares kostnader 

I cuper står IFK för två ledares omkostnader.  Resterande kostnader bekostas av laget eller ledarna själva. Vissa lag väljer att bekosta sina ledare från lagkassan. Omkostnaderna för 

ledarna som IFK står för får är boende, buss, mat till en total summa av max 3000kr/ledare. 


