Halmiafemman 2016
Härmed inbjuds Ni att delta i den 40:e (jubileum!) upplagan av
Halmiafemman, under lördagen den 10:e & söndagen den 11:e
september på Halmstad Arena IP (Sannarps IP).
*Självklart fortsätter vi med det som blev en succé 2015, nämligen
både A- och B-slutspel. Matcher både lördag och söndag för alla*
32 platser, först till kvarn!
Halmiafemman är en turnering för skolklasser i 5:e läsåret. Turneringen
går i gemenskapens tecken och syftet är att stärka banden mellan
ungdomarna i skolklasserna och öka kontakten mellan de olika skolorna.

Deltagare: Årskurs 5 i Halmstad, Laholm, Falkenberg och Hylte
kommun. Både pojkar och flickor deltar i samma lag.
Lagen: 7-mannalag. Av de sju spelarna skall minst två pojkar och flickor
vara på planen samtidigt.
Laget skall bestå av spelare från samma klass. Laguppställning fylls i via
sin inloggning på hemsidan och klasslista ska lämnas in till sekretariatet i
god tid före första matchen. För åldersintegrerade klasser, t ex 4-6klasser, får fjärdeklassare delta, dock ej sjätteklassare.

Andra lagsammansättningar inom skolan kan godkännas av den lokala
arrangören.
Varje lag måste ha en ansvarig ledare/kontaktperson, lärare eller
förälder.
Regler: Information gällande spelregler bifogas i samband med utskicket
till anmälda lag.
Spelplats: Halmstad Arena IP (fd Sannarps IP)
Matchtid: 2x12 minuter.
Utrustning: Lagen ska ha enhetlig färg på tröjorna.
OBS! benskydd är obligatoriskt. Västar finns att låna om båda lagen
har samma färg på tröjorna.
Priser: Segrande klass i A-slutspelet erhåller inteckning i vandringspris.
Vid tre segrar till samma skola får skolan behålla vandringspriset.
Priser och medaljer till alla fyra lagen i dem båda finalerna (A och B).
Anmälan: Anmäl er på http://www.cupmate.nu/cup/is-halmiahalmiafemman
Här fyller ni i skolans namn under ”förening” och klassnamn under
”lagnr/lagfärg”. Och glöm inte fylla i namnet på den ansvariga ledaren.
(Tänk på att när ni utser en ansvarig ledare att denna person även kan
ansvara för laget efter sommarlovet).
När ni anmält laget på cupsidan så får ni en bekräftelse på mailen med
era inloggningsuppgifter och hur ni betalar etc.
Anmälan ska vara IS Halmia tillhanda senast 10e juni och kostar 400
kr/lag.
Frågor: Besvaras av vårt kansli på telefon 035-12 75 80 eller via mail
christoffer@halmia.se . Se även www.halmia.se för mer information.

Välkomna med Er anmälan och välkomna till en turnering i
gemenskapens tecken!

