
Tune IF Håndbold inviterer til:

2022

23. – 25. SEPTEMBER 2022

OPSTARTSSTÆVNE 

FOR U9, U11, U13 & U15
ALLE KAMPE UNDER 

SAMME TAG



HEDEBOTURNERINGEN
Tune IF Håndbold har nu fornøjelsen for 48. gang at 
indbyde til vores håndboldstævne, Hedeboturneringen, 
for børn og unge.

Stævnet foregår i dagene: 
23. - 25. september 2022.

Det er en rigtig god mulighed for at få holdet rystet 
sammen inden sæsonstart. 

Stævnet er meget velegnet som klub tur, også for de 
yngre spillere, da stævnet foregår i et begrænset område 
og i en hyggelig atmosfære.

TURNERING
Vi spiller i de 3 Tune haller, fra fredag kl. 18.00 samt 
lørdag og søndag. 

Alle hold er sikret minimum 4 kampe og vi tilstræber 
en kamp tid på mellem 20 og 30 minutter afhængig af 
kategori og antallet af deltagende hold. 

Kampene afvikles efter DHF’s turneringsreglement og vi 
har kun AKTIVE DOMMERE.

Vi tilstræber at spille u9 og u11 kampe på kortbane. Dog 
med forbehold for at det logistisk ikke kan gå op.

OBS! Alle hold skal være indstillet på at spille både fredag, 
lørdag og søndag.

PRÆMIER
Der er personlige præmier til nr. 1 og nr. 2 i hver række. 

Der er præmier til max. 12 spillere og 1 leder.

INDKVARTERING
Overnatning foregår på Tune skole, der ligger ca. 100 m 
fra Tune hallerne. 
 
Deltagerne skal selv medbringe SOVEPOSE og 
UNDERLAG.
Da klasselokalerne desværre ikke er lavet til at hver enkelt 
spiller kan have en dobbelt luftmaddras med, anbefales 
det at klubber melder ud at man deles i tilfælde af brug af 
dobbelt luftmaddras

Indkvartering kan ske fra  
fredag den 23. september 2022 kl. 17.00.

SPISNING
Alle overnattende deltagere spiser 5 måltider på skolen. 
Måltiderne er fordelt på 

Morgenmad Lørdag Søndag

Frokost Lørdag Søndag

Aftensmad Lørdag

LØRDAG AFTEN
Lørdag aften finder det årlige Hedeboturneringen 
diskotek sted. Diskoteket bliver afholdt i gymnastiksalen 
på skolen. 
 
Samtidig med diskoteket, indbyder vi til 
lederkomsammen. Her byder vi på en let anretning. 
Lederkomsammen afholdes tæt på diskoteket.

Aktive dommere!

Oplagt klubtur!



PRISER
Holdgebyr:   1.000 kr.

Deltagerpris:
 Overnattende:  660 kr.
 (Dækker turnering, overnatning, 5 måltider, diskotek og t-shirt)

 Ikke overnattende:  275 kr.
 (Dækker turnering og t-shirt)

Depositum:
 Overnattende:  1.000 kr.

Der opkræves et depositum på kr. 1.000 pr. deltagende 
forening, der ønsker at overnatte hos os. Beløbet 
indbetales sammen med  holdtilmeldingen og 
tilbagebetales, såfremt opholdsrummet/klasseværelset 
afleveres i samme stand som ved  ankomsten.

TILMELDING
Tilmelding kan ske via www.hedeboturneringen.dk  
senest onsdag den 17. august 2022.

Holdgebyr overføres samtidig til bankkonto:  
5396 - 0251742. Hold- og deltagergebyr bedes, for 
nemhedens skyld, betales samlet fra klubbens side.

Tilmelding er først gældende når holdgebyr er betalt.

Tilmelding efter først-til-mølle princippet. Endelig 
bekræftelse for deltagelse sker efter deadline for 
tilmelding.

Ved tilmelding af mere end et hold i samme årgang, skal 
mindst et hold i A rækken.

Vi er desvære begrænset på 
antal hold vi kan have 
overnattende samt totalt 
antal deltagende hold til 
Hedeboturneringen. 

Program udsendes i 
uge 37.

OBS! Holdgebyr 
tilbagebetales ikke 
ved afbud.

UNDER  
HEDEBOTURNERINGEN
Resultaterne bliver løbende opdateret under stævnet 
på: www.hedeboturneringen.dk

Er uheldet ude og er I kommet afsted uden isposer, 
er der mulighed under stævnet at købe disse på 
stævnekontoret.

SIDSTE ÅRS STÆVNE
På vores hjemmeside www.hedeboturneringen.dk 
kan du se vinderne i alle rækker og billeder fra både 
håndbold hallerne og skolen.

BLIV EN DEL AF OPLEVELSEN
Under Hedeboturneringen ønsker vi at se jeres 
oplevelser. Vi har derfor oprettet #hedebo22, hvor det 
er muligt via de sociale medier at dele jeres oplevelser.

ÅRGANGE
Dette års udgave af Hedeboturneringen vil have 
følgende årgange

U9- Piger / Drenge  2013
U11- Piger / Drenge  2011 / 2012
U13- Piger / Drenge  2009 / 2010
U15- Piger / Drenge  2007 / 2008

Fokus på håndbolden

Alt samlet under et tag!



KALENDER
17. august 2022 Sidste tilmelding af hold. OBS! I forbindelse med    
  tilmelding overføres samtidig holdgebyr og depositum.

24. august 2022 Seneste betaling af deltagergebyr. 
  Udfyldning af overnatningsliste. 
  Seneste bestilling af stævne t-shirt, via  
  www.hedeboturneringen.dk 

Uge 37 Udsendelse af kampprogram.

23. - 25. september 2022 Hedeboturneringen 2022

SPØRGSMÅL
Savner du oplysninger om stævnet, kan du ringe eller skrive til:

Helle Pedersen   Lisbeth Jensen 
Telefon: 26 11 15 52 Telefon: 23 42 87 35
E-mail: Lyset471@gmail.com E-mail: vej@tunenet.dk

LÆS MERE PÅ HEDEBOTURNERINGEN.DK


