
 

Baldus Cup – Lillehammer 
24. - 26. april 2015 
 

 

 

Hei alle håndball-venner!  

Da nærmer det seg tiden for årets satsningscup for J/G 12 år (2002) og eldre, som i år går til 

Baldus Cup på Lillehammer 24. – 26. april. Hommelvik skal også på samme cup, så det blir en 

stor gjeng med Malvikinger i Lillehammer denne helga.  

Link til Baldus cup: http://www.baldus.no/ 

 

Egenandel: 

Egenandel pr. deltaker er satt til kr 1.200,- som dekker busstransport og A-kort: 

Cup t-skjorte, cup-pin, overnatting fra fredag – søndag, frokost lørdag og søndag, middag 

lørdag og søndag, adgang til kveldsarrangement og til Jorekstad fritidsbad. 

Det vil bli organisert felles kveldsmat på skolen fredag kveld. 

Malvik håndball dekker kostnadene utover egenandelene. 

 

Spillere 

Vi har fått inn antall spillere pr. lag og bestilt A-kort og t-skjorter for disse. 

Fra Baldus Cup: 

«Dere kan om nødvendig endre bestillingene uten omkostninger frem til 26.03.2015.  

Deretter frem til 09.04.2015 refunderes halvparten av beløpet.  

Ved avbestilling etter 09.04.2015 gis det ingen refusjon på betalte deltakerkort.» 

 

Lagene er dermed selv ansvarlig for betaling av deltakerkort som ikke blir brukt / avbestilt 

etter 26.03.2015. Unntak er attest på sykdom. 

Hvert lag betaler inn samlet til håndballavdelingen for antall spillere som deltar. Det vil bli 

sendt egen e-post senere til hvert lag med beløp og frist på dette. 

Er det endringer – ta kontakt med Stig Roar Aasgård 924 84 532 

stigroar.aasgaard@hotmail.com 

http://www.baldus.no/


 

Trenere/ledere: 

Det skal være 2 ledere pr. lag som er med på bussen, overnatter og spiser sammen spillerne. 

Malvik IL, håndballavdelingen dekker A-kort og busstransport for 2 ledere pr. lag 

(eksempelvis 1 trener/1 lagleder).  Det er viktig at de lederne som skal være med laget også 

har politiattest. Vedlagt følger politiattest som fylles ut av de som ikke har dette fra før i 

Malvik IL, NB: Husk kopi av legitimasjon!, Leveres til håndballavdelingen v /Ann Margrethe 

Lyse 950 87 488 ann-margrethe.lyse@dnb.no  god tid. 

Vennligst meld inn til Stig Roar Aasgård stigroar.aasgaard@hotmail.com  om hvem som 

stiller som ledere pr. lag (navn, telefon og epost), og hvem som skal være med som ledere på 

på buss innen 30.03.15. 

 

Haller: 

Det spilles kamper i Lillehammer Olympiapark (Håkonshall, Kristinhall, Ungdomshallen 

Stampesletta / Jorekstadhallen / Skogenhallen http://www.baldus.no/arena. 

 

Transport tur/retur Lillehammer: 

Felles busstransport fra Malvikhallen fredag 24. april kl. 11.00. Vi sender felles mail til 

skolene om at elevene må få fri ca. kl. 10.00, men foresatte må i tillegg sende inn egen 

søknad til lærer. Hjemkomst beregnes til ca. kl. 24:00 søndag kveld. Det presiserer 

viktigheten av at alle spillere stiller på skolen til rett tid på mandag. 

Vi oppfordrer alle til å ta med matpakke og drikke til bussturen på fredag. 

 

Transport på cupen: 

Det er organisert transport mellom skoler og haller fra cuparrangøren som fungerer veldig 

bra. 

 

Tivoli 

Det er i år også Axels Tivoli vis-a-vis Håkon/Kristinhall 
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Utstyrsliste tips:  

Liggeunderlag, sovepose, pute, toalettsaker, håndkle, spillertrøye/shorts, treningsklær, 

håndballsko, utesko, slippers/sandaler, skiftetøy, diskotekklær, drikkeflaske, evt. badeklær 

og masse godt humør  

 

Overnatting spillere: 

Vi har ikke fått tildelt overnattingssted ennå, så det kommer det nærmere informasjon om. 

Utsjekking senest kl. 15:00 søndag. 

 

Overnatting foreldre/supportere: 

Det er tidligere sendt ut e-post om reservasjon av hotell til Malvik håndball denne helga. 

 

Supporterutstyr: 

Malvik har alltid vært gode også på tribunen, målet vårt er å både sees og høres - så vi 

oppfordrer så mange som mulig til å bli med som supportergjeng til Lillehammer! 

Supporterutstyr (t-skjorter kr 100, klapperter kr 30, skjerf kr 150) selges i kiosken i 

Malvikhallen. HEIA MALVIK  

Evt. kan lag bestille samlet, kontakt Kjell Arvid Jørgensen 906 26 062 

kjell.arvid.jorgensen@ntebb.no  

For ytterligere spørsmål kan dere ta kontakt med: 

Ann-Margrethe Lyse mob. 950 87 488   / Stig Roar Aasgård mob. 924 84 532 

 

Sportslig hilsen, Malvik IL – håndballavdelingen 
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