
                        Information till klassens mentor och                                                                                                                                

För elfte gången bjuder HK Country in alla elever födda 2008-2011 till att spela 

klasshandboll i Arena Skövde.

Du som ställer upp som ansvarig för ett lag, gör det möjligt för flickor och pojkar att få spela

handboll tillsammans och ha kul under enkla former. Alla i klassen kan deltaga, 

vilket stärker gemenskapen. Du som ledare behöver inte besitta några speciella handbolls-

kunskaper. Det viktigaste är alla får vara med och ha roligt och få en trevlig handbollsdag

tillsammans.

Spelformer

Elever födda 2008-2009 spelar handboll på helplan (6 utespelare plus 1 målvakt)

Minst två flickor  eller pojkar ska ingå i spelet på plan.

Elever födda 2010-2011 spelar tvärhandboll (4 utespelare plus 1 målvakt)

Minst två flickor eller pojkar ska ingå i spelet på plan.

Samtliga klasser spelas utan tabell.

Det är möjligt att anmäla fler lag i klassen. Klasser med få elever kan gå samman och

bilda ett lag  Om det uppstår andra problem med lagbildning kontakta oss för ev dispens.

Anmälan

Anmälan görs på mail -maryedman@telia.com- eller till 

Mary Edman tel 0725-852532

Vi är tacksamma om du som ledare samlar in elevernas anmälningstalonger och

överför uppgifterna till deltagarlista och mailar in anmälan. Det går också bra att 

skicka in anmälan per post. Adressen är HK Country c/o Edman  Räfsaregränd 7B  541 70  Skövde

Information och deltagarlista finns på www.klasshandboll.se.

Deltagaravgiften (150 kr/elev) samlas in och sätts in på Bg 917-2289

Glöm inte att ange skola, klass och lagnamn.

OBS! Anmälan är giltig när avgiften är betald.

Anmälan och inbetalning skall vara oss tillhanda senast 14 november 2019

Kort anmälningstid pga lång leveranstid på de häftiga tröjorna

som i år är sublimerade och innefattar viktiga budskap

Mer information om material till laget, regler, lottning kommer att finnas på 

vår hemsida www.klasshandboll.se

Nyhet!! I år kan du köpa en egen ledartröja, mer info på www.klasshandboll.se

Frågor? Tveka inte att ringa ovanstående kontakt.

Hjärtligt välkomna till en härlig handbollsdag 18 januari!!

HK Country

         lagansvarig om klasshandboll 18 januari 2020              


