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Det handler 

om positive 

oplevelser

Håndbold er gode oplevelser og sundt 

samvær, det er vindere og tabere, det er 

udfordringer, samarbejde og følelser – og 

meget mere.

Morsø Påskestævne er det hele. Men det  

er for børn. Piger og drenge i 8-14 års 

alderen – den ungdom der skal bære det 

elskede spil i mange år frem på en ballast 

af gode og positive oplevelser og 

holdninger.

Derfor er gode oplevelser nøgleordene når 

ca. 1.600 deltagere gæster stævnet på 

Mors. I 2017 sker det for 35. gang.

Deltagergebyret dækker:
Indkvartering på en af 2 skoler i Nykøbing 

Mors, 2 x morgenmad, 2 x smurte 

sandwich til frokost, 2 x varm aftensmad,  

transport mellem spillestederne, tumlehal, 

diskotek m.m.

For de hold der benytter tog, er der gratis 

transport fra og til Skive Station.

For deltagere der ankommer torsdag er der 

mulighed for købe varm aftensmad torsdag 

og morgenmad og madpakke fredag - til 

65,00 kr. pr. måltid.

Alle aktiviteter er inkluderet i 

deltagerprisen

Et kendetegn for Morsø Påskestævne, 

er at det hele er betalt i deltagergebyret. 

Det gælder naturligvis også aktivitets 

mulighederne. Som f.eks. diskotek, 800 

m2 tumlehal med masser af oppustelige 

redskaber.

Lederhygge

Børn er en velsignelse  - omend lidt 

højrøstede. Derfor er der på de 2 

indkvarteringssteder indrettet lokaler, 

hvor lederne kan samles og hygge sig 

med kollegaer.

Her finder man udover ro, gratis kaffe/the 

og småkager samt frugt under hele 

stævnet – måske også ny inspiration.

Det handler om 

positive oplevelser

Priser
Holdgebyr:

1.000 kr.

pr. hold.

Deltagergebyr:
545 kr.

pr. deltager



TURNERINGEN

Kampene starter langfredag ca. kl. 9:00

og der afsluttes med finaler påske-

søndag, sidste fløjt er ved 14:30 tiden.

Alle hold er garanteret 6 kampe 

à 2 x 13 minutter.

Fra fredagens indledende puljer går 

nr. 1 og 2 videre til A-slutspillet,  

3’erne til B-slutspillet,  4’erne til 

C-slutspillet osv.

Finalekampe i A-slutspillet i alle rækker.

Der spilles i følgende rækker:

U-10 er for spillere fra årgang 2006 og senere

U-12 er for spillere fra årgang 2004 og senere. 

U-14 er for spillere fra årgang 2002 og senere.
I U-10 er der 9 spillere på holdet og 6 mand på banen af gangen.

Hvert deltager må kun spille på et hold under stævnet.

Aldersdispensation
I alle rækker er det tilladt at bruge 2 navngivne spillere pr. kamp, der er en årgang for 

gammel. Se JHF’s turneringsreglement § 3.7.

Mange kampe
Morsø Påskestævne sikrer et stort antal kampe 

(mindst 6 pr. hold). 

Lørdag møder man hold på samme niveau i slutspillene. 

Dommere:

Alle kampe  dømmes af dommere fra 

dommerklubben.

Dog kan kampe i U-10 rækkerne 

blive dømt af ikke uddannede  dommere.

Skulle der være dommere i klubben, der ønsker at 

deltage i vort stævne, bedes man tilmelde sig til

DOMMERPÅSÆTTER i JHF, Kreds 2

Steen Kirk Telefon 20 20 35 82  Mail: skr.jhf@dhf.dk



PRÆMIER

A-slutspillet:
Til nummer 1, 2 og 3 er der en personlig præmie:

Nr. 1: Hummel Fritidsdragt.

Nr. 2: Hummel Spillesæt.

Nr. 3: Hummel T-shirt.

Finalens fighter:

I A-slutspillets finalekamp kåres kampens fighter, 

Titlen belønnes med en Hummel Sweatshirt. 

B-, C- og D-slutspillet:
Til vinderne af disse slutspilspuljer er der en medalje.

TILMELDING
SKER PÅ:

Senest den:

1. februar 2017

Sammen med tilmeldingen, indbetales der et holdgebyr på kr. 1.000 pr. hold.

Holdene betragtes ikke som tilmeldt, før holdgebyret er modtaget. 

Endelig tilmelding og betaling af deltagergebyr på kr. 545,- pr, deltager.

Stævnet er berammet til 150 hold.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Er der spørgsmål vedrørende stævnet – se

eller kontakt 

Allan Nørhave 40 33 12 97 eller Knud Emil Jensen 20 25 65 33.
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