
 16. – 18. NOV 

KRAFTCUPEN18 
Harstad Håndballklubb inviterer til håndballmoro! 

Som tidligere år inviterer vi i Harstad Håndballklubb dere til 

håndballmoro i november. 

Vi har booket 4 haller for å ha nok spilleflater, samt nærliggende 

skoler og barnehager for overnatting. Vi satser på å fylle opp alle 

årsklassene fra mix og oppover, og håper at dere har lyst til å bli 

med! 

Klubben er forberedt på å gi lagene en best mulig sportslig 

opplevelse, så vi håper at mange av lagene i regionen velger å legge 

turen til Harstad før adventstida setter inn! 

Velkommen! 

 

 

 

 

Alle årsklasser! 

 

Avvikles i 4 

forskjellige haller i 

Harstad 

 

Overnatting på 

skole eller i 

barnehage – eller 

hotell! 

 

Påmeldingsfrist 

5.november  

 

Håndballmoro! 

 

 

SPØRSMÅL? 

Turneringsleder 
Ola Sandness 
98 22 14 50 

www.harstadhk.com 
kraftcupen@harstadhk.com 

facebook.com/HarstadHK 
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KRAFTCUPEN 2018 
 

Cupinfo 

Cupen avvikles i fire forskjellige haller i Harstad 

(Stangneshallen, Landsåshallen, Seljestad-

hallen og Harstadhallen). Vi tilbyr overnatting 

på skole/barnehage, og kan også tilby gode 

sportspriser på Clarion Hotel. 

Deltakeravgift 

• Mix 6-7-8-9: 450 kr per lag 

• Gutter / Jenter 10-11-12: 750 kr per lag 

• Gutter / Jenter 13: 1250 kr per lag 

• Gutter / Jenter 14: 1250 kr per lag 

• Gutter / Jenter 15: 1250 kr per lag 

• Gutter / Jenter 16-18: 1250 kr per lag 

Overnatting 

Priser gjelder for inntil 15 spillere og 3 ledere 

per lag. 

Med frokost: 

• 1 døgn: 1350 kr (lørdag – søndag) 

• 2 døgn: 2000 kr (fredag – søndag)  

Uten frokost: 

• 1 døgn: 1000 kr (lørdag – søndag) 

• 2 døgn: 1400 kr (fredag – søndag) 

Trenger dere flere personer på overnatting blir 

det et tillegg på kr 250 per overnattingsgjest. Vi 

må regulere dette ut fra størrelser på klasserom 

og antall tildelte rom. 

Påmelding 

Påmelding gjøres i Profixio – mer informasjon 

(og lenke til påmelding) finner du her: 

http://harstadhk.com/kraftcupen-2018/ 

 
Frister 

• Påmeldingsfrist: 05.11. 18 

• Kampoppsett – første utkast: 07.11.18 

• Endringer meldes inn innen: 09.11.18 

• Endelig kampoppsett:  11.11. 18 

Frist for registrering av spillere i Profixio 

er 15.11.18 kl. 16:00. 

Premier og priser 

Det blir pengepremier til vinnerlag i sluttspill, 

samt en pengepremie til det laget som viser 

best sportslig opptreden – Fair Play-prisen 

Mer informasjon 

På vår hjemmeside vil vi fortløpende legge ut 

informasjon om turneringen og arrangementet 

rundt. Her finner du informasjon om 

påmelding, overnatting, turneringsregler og 

annet som er relatert til turneringen. 

http://harstadhk.com/kraftcupen-2018/ 

 

VELKOMMEN! 
 

  


