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Egen HU-klassePeter Wessel Cup 2016
Hvor de beste lagene i Norge deltar:

 Jenter og gutter 16-18 år og HU 26.-28. feb 2016
 Jenter og gutter 14-15 år 18.-20. mars 2016
 Jenter og gutter 12-13 år 22.-24. april 2016

Vinnerlagene i J/G 16 – 18 år mottar pengepremier.
TV2 Sumo filmer alle finaler direkte!

Egen HU-klassePeter Wessel Cup 2017
Hvor de beste lagene i Norge deltar:

Jenter og gutter 16-18 år og HU 24.-26. feb 2017
Jenter og gutter 11 år 24.-26. feb 2017
Jenter og gutter 14-15 år 07.-09. april  2017
Jenter og gutter 12-13 år 28.-30. april  2017

Vinnerlagene i J/G 16 – 18 år mottar pengepremier.
Finalene filmes på handballtv.com

Gratis inngang til Champions League match LHK - Bucuresti 
lørdag 25.2.2017



.

Vi gjentar suksessen og tar ut PW-Cup 
Super lag for 12-13 år og 14-15 år.

 alder 12 13 14 15 16 18 HU
 puljespill 1x25 1x25 1x25 1x25 1x30 1x30 1x25
 A-sluttspill 1x25 1x25 1x25 1x25 1x30 1x30 1x25
 A-fi nale 2x15 2x15 2x15 2x15 2x20 2x20 2x15

● Aldersbestemte klasser 2016
• 12 år født 2003 eller senere
• 13 år født 2002 eller senere
• 14 år født 2001 eller senere
• 15 år født 2000 eller senere
• 16 år født 1999 eller senere
• 18 år født 1997 eller senere

● Andre tilbud
• Lørdag kveld arrangeres ledertreff (ikke 16-18 års cupen)
• Lørdag arrangeres også det store diskoteket.
• Bading i Farrishallen fredag og lørdag (kr 20,-)

● Priser
Påmeldingsavgift: kr 1.850,-
A-kort: kr 1.150,-
C-kort: kr 600,-
D-kort: kr 390,-

● Kamptider
Kamptider
(minutter)

Puljer à fire lag spiller enkel serie, alle går til sluttspill.
Uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres etter «sudden death-prinsippet». Ingen tidsbegrensning.
Uavgjorte finaler medfører 2 ekstraomganger á 3 minutter, deretter «sudden death-prinsippet».
Klisterforbud opp til og med 14 år.

* Kamptider kan bli endret til 1x22 i innledende runde for klassene 12-15 og HU.
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Kamptider alder 11 12 13 14 15 16 18 HU
(minutter) puljespill 1x20 1x25 1x25 1x25 1x25 1x30 1x30 1x25

A-sluttspill 1x25 1x25 1x25 1x25 1x30 1x30 1x25
A-finale 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15 2x15

* Kamptider kan bli endret til 1x22 i innledende runde for klassene 12-15 og HU.

Aldersbestemte klasser 2017

Påmeldingsavgift: kr 2.000,-
A-kort: kr 1.300,-
C-kort:  kr 750,-
D-kort: kr 390,-
 

• 11 år født 2005 eller senere
• 12 år født 2004 eller senere
• 13 år født 2003 eller senere
• 14 år født 2002 eller senere
• 15 år født 2001 eller senere
• 16 år født 2000 eller senere
• 18 år født 1998 eller senere
Puljer à fire lag spiller enkel serie, alle går til sluttspill. Det er ikke sluttspill i klassen J/G 11 år.
Uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres etter «sudden death-prinsippet». Ingen tidsbegrensning.
Uavgjorte finaler medfører 2 ekstraomganger á 3 minutter, deretter «sudden death-prinsippet».
Klisterforbud opp til og med 14 år.

• Lørdag kveld arrangeres ledertreff (ikke 16-18 års cupen)
• Lørdag arrangeres også det store diskoteket.
• Bading i Farrishallen fredag og lørdag (kr 30,-)

Påmeldingsavgift HU og J/G 11 år: kr 1.400,-
A-kort: kr 1.200,-
C-kort: kr 750,-
D-kort: kr 390,-
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PW-Cup – hvor de beste lagene i Norge deltar

● Frister for påmeldinger,

 bestillinger og betaling:

FRISTER:
12-13 år
Påmeldingsfrist, frist for registering av 
deltakerkort og betalingsfrist 10.mars 2016.

14-15 år
Påmeldingsfrist, frist for registering av 
deltakerkort og betalingsfrist 13.januar 2016.

16-18 år
Påmeldingsfrist, frist for registering av 
deltakerkort og betalingsfrist 25. nov 2015.

NB!
Viktig info angående betalinger og frister:
Alle spillere og ledere må bestille deltakerkort 
(A, C eller D) samlet av klubben.
Alle lag kan melde seg på via vår hjemmeside:
www.pwcup.no

Bestilling av Pizza til ankomst fredag (kr 100,-), 
samt lunsjposer lørdag/søndag (kr 30,- pr pakke) 
gjøres i Profixio senest 1 uke før turneringsstart. 

BETALING:
Hvert lag må hente ut faktura for påmelding, 
deltakerkort, pizza og lunsjposer fra Profixio 
(påmeldingssystemet), og disse fakturaene 
MÅ brukes ved betaling. Pass på at både KID 
og kontonummer blir påført riktig, og betal 
kun det beløpet som er angitt på fakturaen 
(ikke slå sammen beløp for flere fakturaer på 
samme innbetaling). Betalinger som ikke er i 
henhold til fakturaene vil bli kreditert og 
betalingen må da gjøres på nytt.

Alle som bestiller overnatting ved 
Justissektorens kurs- og Øvingssenter (JKØ) 
får egen faktura på dette tilsendt.

A-kort kr. 1150,– dekker overnatting fredag til 
søndag. Frokost og middag lørdag og søndag.
Transport, diskotekbillett, t-shirt og 
PW-Cupeffekter.  

C-kort kr. 600,– gjelder deltakere som ikke 
overnatter, men inkluderer middag lørdag og 
søndag, transport, diskotekbillett, t-shirt og 
PW-Cupeffekter.

D-kort kr. 390,– gjelder deltakere som ikke 
overnatter eller spiser i PW-cupens regi, men 
inkluderer transport, diskotekbillett og T-shirt.)

ANKOMST/REGISTRERING AV LAG
Samtlige lag skal ved ankomst registreres ved 
vårt mottak på Thor Heyerdahl videregående 
skole (THVGS).Der vil også deltakerkort, T-shirt 
og annen informasjon bli delt ut.

OVERNATTING/BESPISNING
Lag som skal overnatte på skoler/barnehager 
vil få tildelt opplysninger om overnattingssted/
rom senest ved innsjekk på THVGS.
Bespisning vil være ved THVGS 
(frokost og middag). For de som bor på 
skoler/barnehager utenfor sentrum vil det 
også serveres frokost ved de enkelte 
overnattingssteder.

TREKKING AV LAG:
Lag som trekker seg etter at påmeldingsfristen 
er gått ut må betale gebyr pålydende kr. 2000,–.
Lag som trekker seg 14 dager eller mindre før 
turneringsstart mister innbetalt deltakerkort og 
lagsavgift.

DELTAKERKORT:
Ved bestilling av deltakerkort er det kun 
tillatt å forandre med +/- ett kort, etter at 
bestillingsfristen er utløpt.

FRISTER:
11 år
Påmeldingsfrist, frist for registering av
deltakerkort og betalingsfrist 15. januar 2017.

12-13 år
Påmeldingsfrist, frist for registering av
deltakerkort og betalingsfrist 26. mars 2017.

14-15 år
Påmeldingsfrist, frist for registering av
deltakerkort og betalingsfrist 5. mars 2017.

16-18 år og HU
Påmeldingsfrist, frist for registering av
deltakerkort og betalingsfrist 15. januar 2017.

NB!
Viktig info angående betalinger og frister:
Alle spillere og ledere må bestille deltakerkort
(A, C eller D) samlet av klubben.
Alle lag kan melde seg på via vår hjemmeside:
www.pwcup.no

Bestilling av Pizza til ankomst fredag (kr 100,-),
samt lunsjposer lørdag/søndag (kr 30,- pr pakke) 
gjøres i Profixio senest 1 uke før turneringsstart.

BETALING:
Hvert lag må hente ut faktura for påmelding,
deltakerkort, pizza og lunsjposer fra Profixio
(påmeldingssystemet), og disse fakturaene
MÅ brukes ved betaling. Pass på at både KID
og kontonummer blir påført riktig, og betal
kun det beløpet som er angitt på fakturaen
(ikke slå sammen beløp for flere fakturaer på
samme innbetaling). Betalinger som ikke er i
henhold til fakturaene vil bli kreditert og
betalingen må da gjøres på nytt.

Alle som bestiller overnatting ved
Justissektorens kurs- og Øvingssenter (JKØ)
får egen faktura på dette tilsendt.

A-kort kr. 1.300,–/1.200,– dekker overnatting 
fredag til søndag. Frokost og middag lørdag og 
søndag. Transport, diskotekbillett, t-shirt og
PW-Cupeffekter.

C-kort kr. 750,– gjelder deltakere som ikke 
overnatter, men inkluderer middag lørdag og 
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forandre med +/- ett kort, etter at bestillings-
fristen er utløpt.
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Arena Larvik.

● Turneringen byr på følgende

 Vinnerlagene i Peter Wessel Cupen får PW-Cupens store vinnerpokal. 
Alle finalister får medaljer.

 Bestemannspremier i alle klasser i tillegg til PW-Cupens  populære vinner t-skjorter.
 Lag nr. 2 i turneringen får også et stort lagtrofe.
 
• Turneringen starter med kamper i Larvik Arena fredag kveld. Alle lag må være forberedt 

på kamp fredag kveld. Lørdag og søndag starter første kampen kl. 08.00 og turneringen 
avsluttes ved 19-tiden søndag. 

 De dyktigste dommerne fra hver håndballregion i blir invitert til å delta i turneringen. 
I tillegg har NHF arrangert dommerobservatørkurs i hver turnering, både for å utdanne
observatører og hjelpe dommerne under turneringene.

• Alle bestillinger gjøres elektronisk fra vår hjemmeside: www.pwcup.no.

Peter Wessel Cupen
Postadresse:

Gunnar Thoresen vei 2, 3256 Larvik

Kontor Farrishallen 33 19 28 50
Turneringsleder Raymond Pettersen 900 18 505

Internett:
• Hjemmeside: 

• E-mail: post@pwcup.no


