
INFORMASJON OG REGLER 
JULEBUKKEN CUP 
 

HK Landsås ønsker hjertelig velkommen til årets uhøytidelige 
håndballturnering i Harstad. Turneringen har følgende utgangspunkt: 

“Show-faktoren settes høyt, og alle lag oppfordres til å kle seg ut, ha 
på ansiktsmaling, eller på annen måte bidra med humoristiske 
innslag.” 

Start info vil bli sendt ut til lagene. For mer informasjon, se kampoppsett 
når det blir lagt ut. Kampoppsettet blir lagt ut på julebukkens egen 
facebookside: facebook.com/julebukkencup. 

Spillesystem Turneringen gjelder for spillere fra 16 år og oppover. Kampene 
spilles i Landsåshallen. Lagene deles inn i to klasser: herre og dame. Lagene 
må stå klar ved riktig bane 5 minutter før kampstart. Klokken stoppes ikke 
under kamp, heller ikke ved 7m-kast. Kun stopp i spillet ved skader. 

Turneringsreglement Kampene avvikles i henhold til NHF’s reglement, 
med litt moderasjon. Dommere kan tildele pluss/minus mål, ut i fra show 
innslag eller andre gode/dårlige hendelser.  

Kampene Først er det innledende seriespill, bronsefinaler og finaler. Antall 
kamper avhenger av antall lag i hver pulje/gruppe. Hjemmelag stiller med 
matchball og starter med avkast. Hvis lagene ikke har drakter har arrangør to 
nummererte vestsett. 

Finalespill: Ved uavgjort etter full tid, spilles det ekstraomgang på 1 x 5 minutt 
«sudden death», dvs. "første mål vinner". Trekking om avkast.  

Spilletider Kamper: 1 x 12 minutter. 

Pause mellom kampene: 3 minutter 

Ved poenglikhet 

1. Innbyrdes oppgjør 2. Målforskjell 3. Antall scorede mål 4. Minst innslupne 
mål 

Protest Vel ............., det er lov å prøve. 

Julebukkens Stjernegriser Det vil kåres et all-star-team, eller bedre kjent 
som Julebukkens Stjernegriser. Dette går til spillere som på en eller annen 
måte har utmerket seg positivt under turneringen. Kriteriene for tildelingen er 
svært varierende og upålitelig. Showinnslag vil også kunne belønnes. 

Salg/kantine Det er mye godt å handle i kantina, og vi håper på stor 
publikumstilstrømning. Bankkort kan benyttes og VIPPS. 

https://facebook.com/julebukkencup


Premiering Premie til vinnende lag i hver klasse.  

Dommere Det vil bli satt opp erfarne dommere fra håndballmiljøet i Harstad.  

Kampoppsett Dette legges ut på facebooksiden og sendes ut til 
kontaktpersonene pr epost.  

For kampoppsett, lag, startkontingent eller generell info sjekk 
www.facebook.com/julebukkencup eller send mail til: post@landsas.no 

Vi ønsker igjen velkommen til en trivelig og morsom håndballdag!  

 

https://www.facebook.com/julebukkencup

