PREMIEUTDELING
TIL KLASSE 9 – 11 ÅR:
Ansvarlig i hver hall: hallansvarlig + Sekretariat pr. bane

✓

Premieutdeling skjer umiddelbart etter lagets siste kamp og det er satt av 4
minutter til utdelingen. Her er det viktig å informere lagledere ca. 5 min før
kampen er ferdig om denne gjennomføringen.

✓

Oversikt over hvilke lag som har siste kamp når, finnes både i
sekretariatspermen og hallansvarligpermen samt at det finnes et eget oppsett
i Banekassen sammen med premiene.

✓

Bruk gjerne mikrofon og be LANGHUS gutter 9 år (laget som har siste
kamp) om å stille seg opp på midtbanen med ansiktet mot publikum.

✓

Når laget/lagene har stilt seg opp:
” Vi gratulerer Langhus Gutter 9 år med flott innsats i Håndballcupen
Ski 2016. Vi ønsker laget lykke til i sesongen og vi ønsker dere
velkommen tilbake til neste års turnering
– Gi Langhus Gutter 9 en stor applaus”.
✓

Få hjelp av de i sekretariatet til å dele ut medaljene til spillerne (henges
over hodet) og ta hver enkelt spiller i hånden og si gratulere.

✓

Det er beregnet max 10 spillere på hvert lag, så dersom det blir for få
medaljer utover de ekstra som er sendt til hallen, så ring cupleder.

✓

Medaljene som blir til overs legges i ”Premiekassen” som blir hentet når
siste kamp er spilt i hallen på søndag.

TIL KLASSE 12 – 16 ÅR (A – OG B SLUTTSPILL):

✓

Det spilles både A og B sluttspill. I B sluttspillet deles det kun ut pokal til
vinnerlaget. Premien deles ut rett etter finalen og må maks ta 3 minutter.
Ingen premie til enkeltspillere.

✓

Alle A- finaler spilles i Skihallen/Ski Alliansehall, mer informasjon om dette
kommer på finaledagen. Ansvarlig for gjennomføringen av
premieutdelingen er egen ansvarlig i tillegg til Spillerådet.

✓

Det er premie til begge finale lag og finalelagene fotograferes etter
premieseremonien i 2.etg (dansesalen). Det deles også ut bestemannspris
til 1 spiller fra hver finale.

