
SHAREBUS CUP
2.-4. desember 2022

Vi har gleden av å invitere til gutteturneringen Sharebus Cup.



Sharebus Cup er Norges største og eneste rene gutteturnering, og vil således
være et ledd i fortsatt satsing på guttehåndball.

Tidspunkt
Kampene avvikles fredag 02. - søndag 04. desember 2022. I gutter 10, 11 og 12 vil 
kampene bli avviklet på en dag. Kamper fredag starter kl. 17:00

Spillested
Kampene spilles i Frognerhallen, Frogner Flerbrukshall, Kløftahallen, Jessheim- 
hallen og Jessheims Is- og Flerbukshall.

Kampreglement
Turneringen spilles etter NHF’s kamp-/turneringsreglement.

Klasseinndeling                    Spilletid
Gutter 10 år, født 2012 eller senere (Kortbane)        2x9 minutter
Gutter 11 år, født 2011 eller senere (nedsenket målhøyde)    2x9 minutter
Gutter 12 år, født 2010 eller senere            2x9 minutter
Gutter 13 år, født 2009 eller senere            2x13 minutter
Gutter 14 år, født 2008 eller senere            2x13 minutter
Gutter 15 år, født 2007 eller senere            2x13 minutter
Gutter 16 år, født 2006 eller senere            2x13 minutter

Spilleform
Lagene vil bli delt inn i puljer - på 3, 4 eller 5 lag.
Antall påmeldte lag avgjør formen for sluttspill i klassene 13–16 år.

Spilletid
Forbehold om redusering av spilletid med maks 2 minutter.

NB!
Det er anledning til å melde på tre lag i samme klasse.
Sammenslåing av klasser kan være aktuelt ved liten påmelding.

Premiering
Alle finalelagene i A-sluttspillet premieres, finalelagene i B-sluttspill premieres i de
klassene hvor dette gjennomføres.



Trekking av lag
Lag som trekker seg etter 28. oktober ilegges et gebyr på kr 3000,-.
Lag som trekker seg underveis i turneringen ilegges et gebyr på kr 3000,-.
Påmeldingsavgiften blir ikke refundert.

Startkontingent
Gutter 10-11-12 år kr. 1300,- pr. lag.
Gutter 13-14-15-16 år kr 1550,- pr. lag.

Påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist er 28.10.2022
Faktura vil bli tilsendt.
Lag som melder seg på etter frist, vil bli satt på venteliste.
Lagene som blir satt på venteliste, kan ikke forvente å delta i turneringen.

Påmelding
Klubbene må inn i TA (TurneringsAdmin) for å melde på lag.
Leder og daglig leder, i kraft av sin rolle har tilgang til å melde på lag i TA.
Disse kan gi andre i klubben tilgang til å melde på lag ved å registrere dem med 
riktig funksjon (dette gjøres i SportsAdmin). Leder, daglig leder, kampansvarlig, 
lagleder og trener. Det er anledning til å melde på tre lag i samme klasse.

Fotografering 
NHF Region Øst skal i år ta bilder og film under turneringen. Vi sender ut et 
samtykkeskjema som vi ber alle lagledere distribuere videre til sine spillere. 
Lagleder må sende en mail til nhf.ron@handball.no som bekrefter om alle på laget 
kan bli fotografert innen 24.11.2022.

Vi ønsker spillere og ledere velkommen til noen hyggelige guttehåndballdager.

Ved spørsmål ta kontakt:
NHF Region Øst
Telefon: 66 94 16 53
E-post: nhf.ron@handball.no


