
VELKOMMEN TIL 

MORSØ PÅSKESTÆVNE 

19. - 21. APRIL 2019 

HÅNDBOLD - SAMVÆR OG POSITIVE OPLEVELSER 

FOR PIGER OG DRENGE 

U10 - U12 - U14 

ARRANGØRER: 

OG 

YDERLIGERE OPLYSNINGER: 

WWW.MORSØPÅSKESTÆVNE.DK 

ELLER KONTAKT: 

ALLAN NØRHAVE: 40 33 12 97 

morspaaske@gmail.com 

PRISER: 

HOLDGEBYR:  1.000 kr. pr. hold 

DELTAGERGEBYR: 565 kr. pr. deltager  

TILMELDING SKER PÅ MORSØ PÅSKESTÆVNES HJEMMESIDE 

SENEST 1. FEBRUAR 2019 

FOR 37. GANG 



LEDERHYGGE 

På Dueholmskolen og på Morsø Gymnasium er der indret-

tet områder, hvor lederne kan samles og hygge sig med 

kollegaer. 

Der er gratis kaffe, the, småkager og frugt til ledere under 

hele stævnet. 

AKTIVITETER 

I forbindelse med stævnet er der ca. 800 m² lege-/

tumlehal med masser af oppustelige redskaber. 

Der afholdes stort disco for alle deltagere lørdag 

aften. 

DELTAGERGEBYRET DÆKKER: 

 Indkvartering i centrum af stævnekontor, bespisning og aktivite-

ter 

 2 x morgenmad (lørdag og søndag) 

2 x frokost, i form af smurte sandwich (lørdag og søndag) 

2 x varm aftensmad (fredag og lørdag) 

For de deltagere der ankommer torsdag er der mulighed for at 

tilkøbe varm aftensmad torsdag og morgenmad og frokost  

fredag til 65,00 kr. pr. måltid. 

 Adgang til legeland og disco 

 Transport mellem spillestederne 

 For de hold der ankommer med tog, er der gratis transport 

 fra og til Skive Station. 



TURNERING 

Alle hold er garanteret 6 kampe på 2 x 13 minutter. 

Efter fredagens indledende kampe, spilles der om lørdagen videre i A-slutspil, B-slutspil og C-slutspil.  

Lørdag møder man derved hold på samme niveau. 

Turneringsreglement for Morsø Påskestævne kan findes på hjemmesiden. 

PRÆMIER 

A-SLUTSPIL:   Nr. 1 Hummel fritidsdragt 

     Nr. 2 Hummel spillersæt 

     Nr. 3 Hummel T-shirt 

     Finalens fighter kåres i finalerne. 

 

     Der streames live fra alle finaler i A-slutspillet 

     Der er personlige præmier til 4. 5. 7. 9. og 11. pladsen 

 

B-, C- OG D-SLUTSPIL: Der er medalje til vinderne i disse puljer 

 

SPONSORER: 


