
 
Til deltagere ved 
Morsø Påskestævne 2020 

10. februar 2020. 
 
 
 

Tak fordi I har vist interesse for årets Morsø Påskestævne. I stævnet deltager der ca. 148 hold. 
 
Holdtilmelding: 
Det bekræftes hermed at I har endelig tilmeldt det antal hold, som er anført på ”ProCup” under ”Tilmeldte 
hold”. 
Såfremt I har ændringer til dette, bedes det snarest og senest mandag d. 24. februar 2020 meddelt os 
på morspaaske@gmail.com. 
Holdgebyr kan på nuværende tidspunkt ikke betales retur. 
 
Holdenes styrke: 
Morsø Påskestævne vil foretage puljeinddeling efter holdenes styrke i den ordinære turnering. Såfremt 
de tilmeldte hold er anderledes end dette, bedes I orientere om holdets faktiske styrke i stedet. 
På vores hjemmeside www.morsøpåskestævne.dk under "Spillerækker" er anført hvilken forventet 
styrke holdene har. 
 
Endelig tilmelding af deltagere/ledere samt diverse oplysninger: 
Ved tilmelding af klubben/holdene fik I tilsendt et login til ProCup, hvor I skal udfylde følgende: 

• Registrere oplysninger pr. hold. Her skal der for hvert hold oplyses ankomsttidspunkt, antal 
spillere og ledere, evt. tilkøb af aftensmad torsdag og/eller morgenmad incl. madpakke fredag 
samt specielle madønsker p.g.a. allergier m.m. 

• Dette skal gøres senest mandag d. 24. februar 2020. 

• I nogle tilfælde er det tilsendte login gået i uønsket post. Så hvis I ikke har modtaget login, bedes 
I kigge efter dér. 

 
Hvis I på nuværende tidspunkt ikke helt har deltagerantallet, skal det udfyldes efter bedste evne og det 
kan efterfølgende rettes til senere eller ved ankomst til Morsø Påskestævne 2020. 
 
Antallet af spillere/ledere er vigtigt, således at vi kan få indkvarteret Jeres hold bedst muligt. 
 
Indkvartering: 
Holdene indkvarteres på skoler i nærheden af Sparekassen Thy Arena Mors i Nykøbing Mors. Der 
indkvarteres op til 2 hold i hvert klasseværelse. Dog kun hold fra samme klub. 
 
Indbetaling af deltagergebyr: 
Deltagergebyret på kr. 565,00 pr. deltager og evt. tilkøb, skal være os i hænde senest mandag d. 2. 
marts 2020, beløbet indbetales på vores konto 9133 1016013 i Frøslev-Mollerup Sparekasse. 
Hvis der skulle være enkelte, der ikke har fået betalt holdgebyret endnu, skal dette gøres snarest. 
Tilbagebetaling af deltagergebyr kan ikke foretages efter 2. marts 2020. 
 
Turneringsplan for Morsø Påskestævne 2020: 
Endelig plan for stævnet vil blive lagt på hjemmesiden www.morsøpåskestævne.dk senest 9. marts 2020 
men sandsynligvis før. Der vil ikke blive udsendt turneringsplan. 
 
Spillerlister: 
Spillerliste skal udfyldes via login til ProCup senest søndag d. 29. marts 2020. 
 
 
Dispensationsregler: 
Vi spiller efter DHF's nuværende regler for brug af spillere der er 1 år for gammel, disse regler siger: 
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"3.4 a. I alle rækker kan 1. års spillere søge om navngiven dispensation til at spille på hold i den 
nærmest underliggende årgang." 
"3.4 c. Der kan søges og benyttes op til 3 spillere pr årgang." 
 
Hold med dispensation kan opnå en hvilken som helst placering ved Morsø Påskestævne. 
Skulle et hold, der ikke har dispensation i den ordinære turnering, komme i den situation at man kommer 
til at mangle spillere, kan man ved at sende en E-mail til: morspaaske@gmail.com, opnå samme 
rettigheder som er nævnt herover, dog skal vi have modtaget mailen senest søndag den 29. marts 
2020. 
Hold med dispensationsspillere vil være nævnt på vores hjemmeside, spillere vil dog ikke være nævnt 
som tidligere p.g.a. nye regler. Stævnekontoret opbevarer oplysningerne. 
 
Stævnet kan ikke som tidligere hente oplysninger om dispensationsspillere fra JHF/DHF. Derfor skal alle 
klubber med dispensationsspillere godkendt af JHF/DHF, indsende skærmprint fra ”Haandoffice” med 
oplysninger om spillerne. Kontakt Jeres turneringsansvarlige/kampfordeler i klubben om dette. 
Vi beklager de gener dette må give, men er desværre også nødvendigt som følge af nye regler. 
 
Oprydning: 
Klasseværelserne skal senest påskesøndag kl. 11.00, afleveres i samme stand, som man modtager 
dem. På Morsø Gymnasium skal borde og stole dog opstilles som anvist på tavlen. 
Husk også dette i tilfælde af at der skal spilles placeringskampe om søndagen. 
Aftal med gangvagter eller i informationen hvor bagage kan stilles i fællesområderne. 
Desuden skal der løbende holdes ryddeligt på fællesområderne. 
Vi beder Jer overholde reglerne for oprydning, da det eller besværliggør de frivilliges arbejde med 
klargøring af lokaler og fællesområder. 
 
Kasserer: 
Morsø Påskestævnes kasserer; Lene Nørhave, som kan kontaktes på 2485 7876 eller 
leneergemann@gmail.com. 
 
Har du spørgsmål vedr. økonomi, turneringen og dens afvikling eller til stævnet som helhed, kan de 
rettes til morspaaske@gmail.com eller ringe til Allan Nørhave på 4033 1297. 
 
 
 

Med sportslig hilsen og på gensyn i Påsken 
Morsø Påskestævne 2020 
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