Hofors ORKEN
27-29 april 2018
Helgen den 27-29 april genomförs Hofors Orken!
Varmt välkomna att delta!
För att anmäla ett lag till Hofors Orken 2018 behöver ni bara betala in
anmälningsavgiften på 1000 kronor via Swish: 0725341320 (mottagare Anders
Björk). Ange namnet på laget som referens så vi vet vilket lag som har betalt.
Om ni inte betalar från lagledarens telefonnr skicka e-post till
anders@aebdata.se med info om att ni betalt samt kontaktuppgifter till
lagansvarig.
Spelare skriver ni upp på laglista innan er första match.
OBS deltagande sker på egen risk, säkerställ att ni har vettig försäkring.
Sista anmälningsdag: 30 mars (men det kan bli fullt innan)
Antalet lag i Hofors Orken 2018 bestäms senare men de 14 först anmälda lagen
är garanterade att få delta.
Vi lägger löpande upp de lag som betalt på FB sidan samt med jämna mellanrum
även på hemsidan.
Att ta ställning till vid deltagande i Hofors Orken:
Denna turnering fokuserar inte på tävling och vinst
utan glädje och samvaro. Det är många amatörer
med på plan och därför gäller regeln försiktighet
och varsamhet framför gällande handbollsregler.
Det är nolltolerans på klagomål på turneringens
domare och arrangörer.
OBS! Klister är ej tillåtet i Hofors Orken

Välkomna!
Kontaktuppgifter och ansvariga
Anders Björk, 0290-25481, anders@aebdata.se
Kent Andersson, 070-7973468

Glöm inte att besöka vår facebook sida:
https://www.facebook.com/O-R-K-E-N-103384803038376/

Regler:
1. Hofors ORKEN 2018 spelas med XX lag - gruppspelsmatcher om 15 min,
slutspelsmatcher 20min.
2. Max fyra killar per lag på plan samtidigt
3. Anmäld spelare tillhör ett lag och får ej spela i flera lag (om detta inte har
godkänts av ORKENansvariga innan)
4. Max tre manliga spelare med spelarlicens per match
5. Spelare som har spelarlicens ska kunna bevisa god anknytning till Hofors
eller Orken för att få deltaga.
6. Varje lag ska ha en lagkapten utsedd vid anmälan
7. Poäng: I år 1 poäng per mål för alla
8. Efter varje match ska en ur varje lag som spelade sitta i sekretariatet
9. Det råder totalt klisterförbud. All klisteranvändning innebär straffåtgärd
för personen(så som matchstraff) som använder klister eller hela laget om det
är mer än en person.
10. Utvisning är 1 minut, matchstraff vid tredje utvisningen i en match eller vid
grov förseelse. Avstängning från cupen efter grov eller mycket osportslig
förseelse samt upprepad egen klisteranvändning.
11. Nedre åldersgräns fyllda 15år
12. Gnäll på domaren eller Orkenarrangörer ej tillåtet, bestraffning kan utgå
med utvisning, matchavstängning eller liknande
13. Viktigast av allt: Ha roligt!

