
PW-CUP JUNIOR 2021- 8-10 OKTOBER
Årsklasser er 8 år (2013), 9 år (2012), 
10 år (2011), 11 år (2010) og 12 år (2009)

Ikke sluttspill i klassene 8-12 år! 
Mange kamper for alle lag!

Alle kamper filmes og streames på JOYMO.NO
Påmelding på www.pwcup.no 

PETER WESSEL 
CUP 2021

Først til mølla! 
PW-Cup Junior 2021- 8-10 oktober

VI KÅRER NORGES BESTE LAG



KAMPTIDER
Alder 8 9  10 11 12 
Alle kamper. 1x15 1x15 1x15 1x15 1x15 

ALDERSBESTEMTE KLASSER 2021
• 8 år (2013)
• 9 år (2012)
•  10 år (2011)
•  11 år (2010)
•  12 år (2009)

VIKTIG BESKJED
Vi tar forbehold om at turneringene lar seg gjennomføre på grunn av situasjonen 
rundt Covid-19. Endelig beslutning tas 1 september- Påmelding og deltakeravgift 
forfaller 8 september.

Foto: Svein André Svendsen



PW-CUP JUNIOR 8-10 OKTOBER 2021.

Frister for påmeldinger,
bestillinger og betaling:

FRISTER:
8-12 år
Påmeldingsfrist, frist for registering av
deltakerkort og betalingsfrist 
8. september 2021. 

Påmeldingsavgift:
8-12 år kr 1.500,- 

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

Bestilling av Pizza til ankomst fredag kr 100,-.
Lunsjposer lørdag/søndag, pris kr 45,- pr  
pakke. Lunsj smøres av den enkelte ved 
frokostbuffet og inkluderer også 1 juice og 1 
frukt. Bestilling 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. Disse må 
også bestille D-kort via vår hjemmeside.

A-kort kr. 1.200,– dekker overnatting 
fredag til søndag. Frokost og middag lørdag 
og søndag. 
Transport, t-shirt og PW-Cup-effekter.

C-kort kr. 700,– gjelder deltakere som ikke
overnatter, men inkluderer middag lørdag og
søndag, transport, t-shirt og PW-Cupeffekter.

D-kort kr. 390,– gjelder deltakere som ikke
overnatter, men inkluderer transport, t-shirt og 
PW-Cupeffekter.

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
vil få tildelt opplysninger om overnattingssted/
rom senest ved innsjekk på THVGS.
Bespisning vil være ved THVGS (frokost og
middag). 

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 bestillings-
fristen er utløpt.
  



PETER WESSEL CUPEN
Postadresse:
Gunnar Thoresen vei 2, 3256 Larvik

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

Internett:
Hjemmeside: www.pwcup.no • E-mail: post@pwcup.no

TURNERINGEN BYR PÅ FØLGENDE
• Mange kamper for alle lag!
• Alle lag får spesiallaget t-shirt 
 (inkludert i deltakerkortene).
• Alle lag får medaljer.

Turneringen starter med kamper i Jotron 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 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.


