
  

 

 

 

Danmarks hyggeligste håndboldstævne 

Det er en udsøgt fornøjelse for os at byde jer velkommen til Dydensborg Taxi 
Cup 2022. En weekend med håndbold, hygge, samvær og sjov. For børnenes 
skyld. 

Hvorfor: 

Fordi vi elsker håndbold og der skal findes nogle nye vindere. Der spilles i A og 
B puljer fra start med efterfølgende slutspil og A og B finaler. Der SKAL tilmeldes 
efter tuneringsniveau. 
Hvad:  

Håndboldstævne med masser af kampe, smil og glade mennesker. 
Hvornår: 

Det tidlige forår, når Danmark er smukkest:  8.-10. april, 2022. 
Hvor: 

I Danmarks hyggeligste kommune Kerteminde. 
Hvem: 

Danmarks dejligste håndboldspillere i U11 og U13-årgangene. 
Hvad ellers: 

Skynd jer! Max 56 hold. Stævnet plejer at melde udsolgt hurtigt. Hvis covid-19 
forhindre afholdelse af stævnet, vil der ske tilbagebetaling. 
Ellers noget: 

Gratis deltager t-shirts til alle og adgang til svømmehal, og andre hyggelige 
aktiviteter i Kerteminde. Stævnet afholdes i 3 haller i Kerteminde og Munkebos 
Idrætscentre, der er stævnebusser fra Dydensborg Taxi. 
Holdgebyr:  

kr. 1.300,00. 
Deltagergebyr 1: 

To overnatninger inkl. lækker forplejning fra morgenmad lørdag til frokost 
søndag kr. 500,00 pr. person. (hele holdet samme pakke)  
Deltagergebyr 2:  

Deltagelse i stævnet med lækker frokost begge dage kr. 350,00 pr. person. (hele 
holdet samme pakke)  
Tilmelding: 
Senest den 1. februar 2022. Hold optages efter ”først til mølle princippet” når 
holdgebyr er indbetalt.  
Tilmelding: 
Skriv til dydensborgtaxicup@gmail.com for modtagelse af tilmeldingsblanket.   
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Praktisk information 

Vi kan ikke love jer, at I vinder stævnet, men vi kan love jer, at I får nogle herlige dage, 

hvis I selv kommer med et smil. Vi har dette klar til jer: 

▪ Op til 5 kampe pr. hold. Præmier til alle finalehold.  

▪ Gratis deltager t-shirt til alle deltagere, til minde om en pragtfuld weekend. 

▪ Kampens fighter kåres i alle finaler. 

▪ Lodtrækning mellem alle hold, om en tur til Danmarks bedste Vaffelhus. 

▪ God mad og drikke hele weekenden - fra morgenmad lørdag til frokost søndag. 

▪ Overnatning på skoler i sikre og trygge rammer blandt jævnaldrende. Hele klubben bor 

på samme skole. 

▪ Mulighed for hyggelige aktiviteter i Kerteminde, når der ikke spilles håndbold. 

▪ En GRATIS tur i svømmehallen, når der lige er en kamppause. 

▪ Tæt afstand mellem overnatning og haller.  

▪ Gratis bustransport rundt mellem hallerne lørdag og søndag. 

▪ Resultatformidling på www.trackmyleauge.com 

▪ En dejlig, lille by med strand, vand, skov, butikker og forår i luften. 

▪ Spillesteder:  Kerteminde og Munkebo Idrætscentre. 

▪ Overnatning:  Kerteminde Byskole og Munkebo Skole 

▪ Regler:  DHF (Dog gerne op til 12 spillere på hvert hold).                                                                   

Spillere under Spiludviklings-reglen er tilladt, men ingen spillere må deltage på mere 

end ét hold under stævnet. 

▪ Årgange:  U11 - 2010 og 2011   /    U13 - 2008 og 2009. 

▪ Turneringsform: Der spilles i A og B puljer fra start med efterfølgende slutspil og A og 

B finaler. 

▪ Følg Dydensborg Taxi Cup på Facebook eller www.kerteminde-hk.dk 
▪  

Dydensborg Taxi Cup – en god oplevelse i børnehøjde! 

Vi glæder os til at byde jer velkommen! 

http://www.kerteminde-hk.dk/

