Invitasjon Landsturneringen Kristiansand
2. – 4. september 2022

Velkommen til Landsturneringen 2022 Velkommen til Kristiansand
Det er med stor glede vi inviterer til den 31. Landsturneringen i fotball og håndball.
Denne gangen til det blide Sørlandet – Kristiansand.

Tilreisende deltakere, ledsagere og støtteapparat vil bli innkvartert på hoteller i
Kristiansand og omegn. Alle i kort avstand til Gimlehallen hvor håndballkampene
spilles og til Kristiansand stadion, hvor fotballkampene skal spilles.
Landsturneringen åpner fredag ettermiddag i Kristiansand sentrum.
Oppstillingsplass «Slottet». Vi går parade gjennom sentrum til Tresse, hvor det
blir taler, enkel servering og lett underholdning.
Lørdag kveld blir det bankett i Aquarama og Hotell Scandic Bystranda.
Over 1500 deltakere, middag, underholdning og dans.
Landsturneringen er et rusfritt arrangement, og vi er opptatt av å tilby et trygt og
alkoholfritt miljø for alle som deltar i turneringen.
Deltakerkortene/armbånd, ut fra påmelding, gir adgang til hotellopphold,
transport, åpningsshow med enkel servering fredagskveld, bankett lørdag, samt
varm lunsj lørdag og søndag på kamparenaen. Om noen lag ønsker å ankomme
allerede på torsdagen, vil det bli mulighet for det også.
Landsturneringen 2022 blir arrangert av NFF Agder og NHF Region Sørvest.

Hjertelig velkommen til
Landsturneringen 2022
i Kristiansand
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Program
Fredag 2. september
Kl 17.00
Kl 17.30
Kl 18.30

Samling ved «Slottet»
Parade til Tresse, Bystranda
Taler, underholdning og enkel servering

Lørdag 3. september
Kl 09.00
Kl 12.00
Kl 16.30
Kl 19.00

Kampaktivitet Håndball og Fotball
Lunsj (mellom 12.00 – 14.00)
Siste kamper ferdige for dagen
Bankett Aquarama (til ca kl 23.00)

Søndag 4. september
Kl 09.00
Kl 12.00
Kl 16.00
Kl 13.00 – 16.00

Kampaktivitet Håndball og Fotball
Lunsj (mellom 12.00 – 14.00)
Siste kamper planlagt ferdige
Premieseremoni etter lagets siste kamp
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Hoteller
Scandic Hotel Bystranda
Scandic Hotel Sørlandet
Clarion Ernst
Comfort Hotel Kristiansand
Thon Hotel Kristiansand
Thon Hotel Parken
Radisson Caledonien
Thon Hotel Norge
Citybox Lite Kristiansand
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Deltakerpakker
A1: Fredag – Søndag i enkeltrom
Pris pr person: kr 3395
•
•
•
•
•
•
•

Overnatting i enkeltrom fredag – søndag
Deltakelse i turneringen
Åpningsshow og middag fredag
Bankett og dans lørdag
Lunsj lørdag og søndag
Deltakerpremiering og t-skjorte
Transport til og fra hotell og kamparena

A2: Fredag – Søndag i dobbeltrom
Pris pr person: kr 2995
•
•
•
•
•
•
•

Overnatting i dobbeltrom fredag – søndag
Deltakelse i turneringen
Åpningsshow og middag fredag
Bankett og dans lørdag
Lunsj lørdag og søndag
Deltakerpremiering og t-skjorte
Transport til og fra hotell og kamparena

A3: Fredag – Søndag i trippelrom
Pris pr person: kr 2750
•
•
•
•
•
•
•

Overnatting i trippelrom fredag – søndag
Deltakelse i turneringen
Åpningsshow og middag fredag
Bankett og dans lørdag
Lunsj lørdag og søndag
Deltakerpremiering og t-skjorte
Transport til og fra hotell og kamparena
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B1: Torsdag – Søndag i enkeltrom
Pris pr person: kr 4500
•
•
•
•
•
•
•

Overnatting i enkeltrom torsdag – søndag
Deltakelse i turneringen
Åpningsshow og middag fredag
Bankett og dans lørdag
Lunsj lørdag og søndag
Deltakerpremiering og t-skjorte
Transport til og fra hotell og kamparena

B2: Torsdag – Søndag i dobbeltrom
Pris pr person: kr 3750
•
•
•
•
•
•
•

Overnatting i enkeltrom torsdag – søndag
Deltakelse i turneringen
Åpningsshow og middag fredag
Bankett og dans lørdag
Lunsj lørdag og søndag
Deltakerpremiering og t-skjorte
Transport til og fra hotell og kamparena

B3: Torsdag – Søndag i trippelrom
Pris pr person: kr 3400
•
•
•
•
•
•
•

Overnatting i enkeltrom torsdag – søndag
Deltakelse i turneringen
Åpningsshow og middag fredag
Bankett og dans lørdag
Lunsj lørdag og søndag
Deltakerpremiering og t-skjorte
Transport til og fra hotell og kamparena

C: Uten overnatting og transport
Pris pr person: kr 1750
•
•
•
•

Deltakelse i turneringen(e)
Åpningsshow og middag fredag
Bankett og dans lørdag
Lunsj lørdag og søndag
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D1: Ledsagerpakke Torsdag – Søndag
Pris pr person: kr 3450 (enkeltromstillegg kr 750)
•
•
•
•
•

Overnatting i dobbeltrom torsdag – søndag
Åpningsshow og middag fredag
Bankett og dans lørdag
Lunsj lørdag og søndag
Transport til og fra hotell og kamparena

D2: Ledsagerpakke Fredag – Søndag
Pris pr person: kr 2750 (enkeltromstillegg kr 550)
•
•
•
•
•

Overnatting i dobbeltrom torsdag – søndag
Åpningsshow og middag fredag
Bankett og dans lørdag
Lunsj lørdag og søndag
Transport til og fra hotell og kamparena

Påmelding
All påmelding og bestilling gjøres via forms/epost.
Lenke til påmelding: https://forms.office.com/r/5f2U32t6YV
Frist for påmelding av lag er 20.april 2022
Frist for innmelding av antall deltagerpakker er i
slutten av Mai.
Siste frist for endringer og innbetaling oppgis senere.

Eventuelle endringer meldes pr epost til:
nhf.rsvn@handball.no
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Følgende informasjon vil bli etterspurt ved
påmelding
1.Kontaktperson
Navn på klubb
Kontaktperson (klubb)
Faktura adresse klubb (e-post)
Kontaktperson (trener)
E-post adresse (trener)
Mobil (trener)
NB: All informasjon vedrørende turneringen sendes meldte e-post
adresser.

2 LAGSPÅMELDING
Antall påmeldte lag – klasse, spillform og lagsnavn

Følgende informasjon vil bli etterspurt
senere
1. DELTAKERPAKKER
Antall deltakerpakker for spillere, trenere/lagledere og ledsagere. Antall Tskjorter (xs-3xl), allergier/matintoleranse og evt. Rullestolbrukere.
Sendes inn i eget skjema innen 12 mai

2. ANKOMST
Reisemåte til Kristiansand (buss, bil, tog, fly)
Antall. Dato ankomst. Tidspunkt ankomst. Flight nr.
Reisemåte i fra Kristiansand (buss, bil, tog, fly)
Antall. Dato avgang. Tidspunkt avgang. Flight nr.
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3. ØVRIGE OPPLYSNINGER
Dersom det er spesielle hensyn i forbindelse med kampoppsettet, må dette
meldes senere. Vi kan imidlertid ikke love å imøtekomme alle ønskene, da
dette må sees i sammenheng med hele arrangementet. Spesielle behov
knyttet til hotellet meldes inn senere.

ROMFORDELING – LAGSLISTE
Lagene vil bli kontaktet på e-post og bedt om å sende inn lagsliste og
romfordeling senest 4-uker før turneringen

FAKTURA – ENDRING – AVBESTILLING
Faktura for deltakerpakkene sendes e-post til oppgitte adresse. Sendes ut
i siste del av juni med 14 dagers betalingsfrist. Eventuelle avbestillinger
som skjer etter 31.juli 2022 refunderes ikke av arrangør, men må dekkes
av den enkeltes reiseforsikring.
Alle endringer og eventuelle avbestillinger må meldes pr e-post til
nhf.rsvn@handball.no

SMS – TJENESTE
Både før og underveis i turneringen vil lagets kontaktperson bli informert
om program, beskjeder og eventuelle endringer via SMS/Epost.
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Fotball
Hvert lag spiller minimum 3 kamper i turneringen. Premiering til puljevinner –
ingen sluttspill. Resultat og vinner publiseres.
Spillereglene følger NFFs «Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner»
og NFFs «Retningslinjer for tilrettelagt fotball».
Vi viderefører ifra Landsturneringen 2019; «Keeperfri sone» 1 meter ut fra og til
siden for mini-målene, i 3-er fotball. Dette betyr at spillerne på forsvarende lag
ikke kan stå rett foran eget mål. Sonen skal merkes tydelig på spillebanen og
dommere skal innta en veiledende rolle i håndheving av regelen.

I fotball inviteres til spill i følgende klasser:
7-er: A, B, C
5-er: B, C, D, E
3-er: D, E
A: Meget gode fotballferdigheter
B: Gode fotballferdigheter
C: Middels fotballferdigheter
D: Mindre gode fotballferdigheter
E: Svake fotball ferdigheter
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KLASSEINNDELING
Beskrivelse av spillers fotballferdigheter
A – MEGET GODE FOTBALLFERDIGHETER
Spiller har utpreget god teknikk og spillforståelse, også i situasjoner der spiller er presset på tid og
rom. God fysikk. Spiller kan samspille godt med medspillere og tilpasser spillet underveis i kamp.
Spiller kan drible, sentre, skyte, takle, dempe og heade. Spiller orienterer seg på banen og bruker
hele banen i spillet. Samhandler og kommuniserer godt med medspillere. Målvakt: God oversikt
over spillet, bidrar til å organisere forsvaret. God evne til å redde skudd, også når presset.
Igangsetter spillet med presisjon.

B – GODE FOTBALLFERDIGHETER
Spiller har god teknikk og spillforståelse, men valg og utførelse påvirkes når presset på tid og
rom. God fysikk. Spiller kan tilpasse spillet underveis, men påvirkes av press fra motstander.
Spiller kan drible, sentre, skyte, takle, dempe og heade. Spiller orienterer seg på banen og
samspiller med medspillere. Samhandler og kommuniserer godt med medspillere. Målvakt: God
oversikt over spillet. God evne til å redde skudd, i noen grad også når presset. Igangsetter spillet
med presisjon.

C – MIDDELS FOTBALLFERDIGHETER
Spiller har nokså god teknikk og spillforståelse, men valg og utførelse påvirkes sterkt når presset
på tid og rom. Fysikk og motorikk er noe redusert. Spiller orienterer seg i noen grad på banen, og
kan samspille med medspillere. Spiller har liten taktisk forståelse og tilpasser i liten grad spillet
underveis i kampen. Samhandler og kommuniserer i noen grad med medspillere. Målvakt: Har
noe oversikt over spillet. Igangsetter spillet med noe redusert presisjon. God evne til å redde
skudd på mål, men redusert rekkevidde.

D – MINDRE GODE FOTBALLFERDIGHETER
Spiller har noe teknikk og spillforståelse, men valg og utførelse påvirkes i betydelig grad når
presset på tid og rom. Fysikk og motorikk er redusert. Spiller har behov for stort rom og god tid for
å bruke sine fotballferdigheter. Mestrer i noen grad samspill med medspillere, men trenger tid for
å orientere seg på banen. Spiller bruker i liten grad taktikk i spillet og har i liten grad oversikt over
spillet. Samhandler og kommunikasjon i liten grad med medspillere. Målvakt: Begrenset oversikt
over spillet. Igangsetter spillet med redusert presisjon. Noe sen reaksjonsevne. Ledsagere kan
kun benyttes i klassene D og E. Ledsagers rolle er å bidra til økt involvering for spillere med svakt
fotballferdighetsnivå. Ledsager skal ikke øke tempo i kampen eller være dominerende på banen.

E –SVAKE FOTBALLFERDIGHETER LEDSAGERE
Spiller har svært liten spillforståelse, og begrensede tekniske ferdigheter. Svak fysikk og motorikk.
Spiller har behov for mye tid og svært rolig tempo for å bruke sine fotballferdigheter. Liten grad av
samspill og kommunikasjon med medspillere og ingen bruk av taktikk i spillet. Tempo i spillet er
svært sakte. Målvakt: Svært begrenset oversikt over spillet. Igangsetter spillet med lite presisjon.
Sen reaksjonsevne. Ledsagere kan kun benyttes i klassene D og E. Ledsagers rolle er å bidra til
økt involvering for spillere med svakt fotballferdighetsnivå. Ledsager skal ikke øke tempo i
kampen eller være dominerende på banen.
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Håndball
Hvert lag spiller minimum 3 kamper i turneringen. Premiering til puljevinner –
ingen sluttspill. Resultat og vinner publiseres.
NHFs reglement for Tilrettelagt Håndball (TH) benyttes.
I håndball inviteres det til spill i følgende klasser:

A Jentelag

A: Rene jentelag, gode håndballferdigheter

B Guttelag

B: Rene guttelag, gode håndballferdigheter

C Mix-lag

C1: Meget gode håndballferdigheter
C2: Gode håndballferdigheter
C3: Mindre gode håndballferdigheter
C4: kortbane for barn/ungdom
(samt spillere som ikke kan løpe så mye.)

PÅMELDING I RIKTIG KLASSE OG PULJE
Det er lagleder/treners ansvar at laget meldes på i riktig klasse. Før
puljeinndeling og kampoppsett i Landsturneringen, har NHF sentralt,
m/ressursgruppen ansvar for å kontrollere at lagene er påmeldt i riktig klasse.
Eventuelle feil som blir oppdaget, vil ikke bli endret før dette er tatt opp med det
enkelte lags ledere.
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BESKRIVELSE AV KLASSENE OG SPILLERNES
FERDIGHETER PÅ DET ENKELTE LAG:
Følgende beskrivelser er laget for å hjelpe trenere/ledere med å velge mest mulig
riktig pulje for sitt lag. For noen kan dette være vanskelig da en har spillere med
svært ulike ferdigheter. Da må en vurdere helheten for laget og også ta med spill i
regionserie i vurderingen.

A – RENE JENTELAG
Klasse for de best fungerende lagene med kun jentespillere. Spillerne har god teknikk og
spilleforståelse. De har relativt god fysikk. Spillerne kan samspille godt med medspillere og
tilpasser spillet underveis i kamp. Spillerne kan drible, sentre, skyte og takle. Spillerne orienterer
seg på banen og bruker hele banen i spillet. Samhandler og kommuniserer godt med medspillere.
Målvaktene har god oversikt og bidrar til å heve laget og redde vanskelige skudd.

B – RENE GUTTELAG
Som i klassen over, men her er det lag kun for guttespillere.

C1 MIX – MEGET GODE HÅNDBALLFERDIGHETER
Klasse for de best fungerende mix-lagene. Spillerne har god teknikk og spilleforståelse. De har
relativt god fysikk. Spillerne kan samspille godt med medspillere og tilpasser spillet underveis i
kamp. Spillerne kan drible, sentre, skyte og takle. Spillerne orienterer seg på banen og bruker
hele banen i spillet. Samhandler og kommuniserer godt med medspillere. Målvaktene har god
oversikt og bidrar til å heve laget og redde vanskelige skudd.

C MIX –BLANDET LAG MED JENTER OG GUTTER
I denne klassen har vi flest lag. Disse blir da delt i puljer etter ferdigheter.

C2 MIX – MIDDELS HÅNDBALLFERDIGHETER
Spillerne har nokså god teknikk og spillforståelse, men valg og utførelse påvirkes sterkt av
medspillernes ferdigheter. Fysikk og motorikk er noe redusert. De fleste spillerne orienterer seg i
noen grad på banen, og kan samspille med medspillerne. Mange av spillerne har liten taktisk
forståelse og tilpasser seg i liten grad spillet underveis i kampen. Samhandler og kommuniserer i
noen grad med medspillerne. Målvakt har noe oversikt over spillet. Igangsetter spillet med noe
redusert presisjon. God evne til å redde skudd på mål, men redusert rekkevidde.

C3 MIX – MIDDELS/MINDRE GODE HÅNDBALLFERDIGHETER
Spillerne har noe teknikk og spillforståelse, men valg og utførelse påvirkes i betydelig grad av
medspillere og veiledning. Fysikk og motorikk er redusert. Mestrer i noen grad samspill med
medspillere, men trenger tid for å orientere seg på banen. Spillerne bruker i liten grad taktikk i
spillet og har i liten grad oversikt over spillet. Samhandler og kommuniserer i liten grad med
medspillere. Målvakten har begrenset oversikt over spillet og igangsetter spillet med redusert
presisjon. Noe sen reaksjonsevne.

C4 MIX – KORTBANE HÅNDBALL FOR BARN OG UNGDOM
Kortbane håndball er et tilbud for barn og ungdom. Det er 5 spillere på hvert lag til enhver tid.
Målvakt kan aktivt delta i framoverspillet. Det brukes fortrinnsvis myk ball.
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I mix klassene 1-3, skal det være 3 utespillere av hvert kjønn på banen til enhver tid. Målvakt er
fritt. Dersom dette absolutt ikke lar seg gjennomføre, grunnet skader eller at laget av andre
grunner har blitt færre enn tre av hvert kjønn underveis i turneringen, kan laget søke om
dispensasjon for videre spill. Lagene som møtes i kamp, bør fortrinnsvis ha samme antall av
ulike kjønn på banen til enhver tid. I kamper med ujevne lag stilles det krav til Fair Play fra
både spillere, lagledere, trenere og dommere.

LEDSAGERE
Av og til er det behov for å ha ekstra personlig støtte på banen for enkeltspillere. Ledsagers rolle
er å bidra til økt involvering for spillere med svake håndballferdigheter. Ledsager skal ikke øke
tempo i kampen eller være dominerende på banen. De skal markeres med vest, slik at de er godt
synlig og «godkjent» som personlig støtte. Ledsager skal meldes inn og godkjennes av arrangør.

SPILL FOR FLERE LAG
Spillere kan delta på flere lag innen egen klubb, når spesielle årsaker tilsier dette. For eksempel
ved for få spillere, mange skader etc. I Landsturneringen er det arrangør og den oppnevnte jury
som avklarer dette spørsmålet.

DISPENSASJON
Det stiller krav til Fair Play fra lagledere, trenere og dommere. Dispensasjoner avgjøres av
arrangør og jury. Om det er forhold i laget som gjør at det er avvik i forhold til oppsatte regler, kan
laget søke om dispensasjon. Dette må gjøres både til egen region og til arrangør av
Landsturneringen, før påmelding. Dersom det skjer endringer i laget underveis i turneringen og
som påvirker reglementet, skal arrangør og oppnevnt jury avklare en eventuell dispensasjon.
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