
Hovedsponsor: TIRSDAG
ONSDAG

28.-29.
DECEMBER

•
SKJERN 
BANK
JULE CUP

For 11. gang afholder Skjern Håndbold det årlige Skjern 
Bank Jule Cup med det formål, at give samtlige del-
tagere en god håndboldoplevelse på en sportslig og 
kammeratlig måde samt give muligheden for socialt 
samvær på tværs af de deltagende hold. 

Skjern Bank Jule Cup tilbyder dit hold:
• Min. 4 kampe á 2x15 minutter
• Bustransport mellem skoler og haller
• Niveauopdelt stævne
• Gratis app med information og resultater
• God forplejning med bl.a. frisk frugt, varm mad, 
   dessert og hjemmebagt brød m.m.
• Træner/leder café med gratis kaffe/te
• Gratis bowling (for udvalgte årgange - i Skjern)
• Gratis svømning (for udvalgte årgange - i Tarm)
• Finaleoplevelser med speak, musik og indløb
• Fede præmier 

Tilmelding:
Vil du sikre dit hold en super håndboldoplevelse, så 
skal vi gerne høre fra dig nu :-)

Tilmelding skal foregå online via Procup. Holdgebyr 
skal betales senest d. 1/11-2021, mens deltagerbeta-
ling skal ske senest d. 15/11-2021.

Der er fri tilmelding - efter ”først-til-mølle” princippet - og 
vi har de seneste 7 år haft udsolgt efter få dage.

Pris pr. hold    kr. 1.500-
Pris pr. deltager (spiller/leder)  kr.    525,-

Ekstra morgenmad d. 28/12 (ved overnatning fra mandag) 
pr. person    kr.      50,-

Overnatter jeres hold fra man- til tirsdag. er der mulighed for at 
opleve HTH Ligakampen Skjern Håndbold-TTH Holstebro kl. 18.30
i Skjern Bank Arena. 
Pris pr. billet INKL. transport til/fra overnatningsstedet: kr. 30,-. 
Billetter bestilles ved tilmelding.

Læs mere om tilmelding, priser etc. på hjemmesiden

Præmier:
Vi sørger for personlige præmier til alle finaledeltagere i 
både A- og B-slutspillet. Endvidere er der pokaler til de 
finaledeltagende hold, og kåring af ”Kampens Figther” i 
A- og B-finalerne.

Hva’ nu?
Tjek vores hjemmeside, hvor du finder mange flere 
oplysninger. Har du yderligere spørgsmål, så hjælper vi 
naturligvis meget gerne. Kontakt os pr. mail

VI GLÆDER OS MEGET TIL AT SE JER ALLE.

SKJERN HÅNDBOLD

www.foreningen.skjernhaandbold.dk  •  kate@skjernhaandbold.dk

KOM TIL JULE CUP HOS SKJERN HÅNDBOLD
-NÅR FERIEN BARE ER FOR LANG UDEN HÅNDBOLD

VI SES TIL JULE CUP
Velkommen til drenge/piger:
U9 • U11 • U13 • U15 • U17
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