
Kristiansund 22.- 24. april 2022

INFORMASJON



VELKOMMEN
Vårens vakreste eventyr i Kristiansund er i gang, OKEA-Cup 
2022.

I år kan vi ønske 186 lag velkommen. Ca 2000 spillere og 
1200 foresatte skal hygge seg med håndball og sette sitt 
preg på bybildet. Det vil syde av liv i idrettshaller, skoler, 
barnehager, hoteller, restauranter og butikker i byen.

Tradisjonen tro vil det også i år være disco kl 19.00 i 
Festiviteten, Kong Olavs gt.1, midt i byen. Det er begrenset 
med plass, men vi håper at alle som ønsker kommer inn. 

Badeland er tilgjengelig for alle med A og B-kort. 
Andregangsbadende og andre familiemedlemmer må 
betale ordinær pris. Thomas Tivoli finner dere i sentrum, de 
sponser Fair Play-prisene under cupen. OKEA-Cup har egen 
selfie-ramme hvor du kan ta bilde av deg selv og vennene 
dine. 

Intersport har salg av fritidsklær etc ved siden av 
informasjonen i Braatthallen. Alle deltakere får 25% rabatt.

Ønsker du en kul håndballskjorte? Vi har fått designet en 
treningsskjorte som du kan få kjøpt i informasjonsdisken i 
Braatthallen.

Frokost serveres på skolene. De som skal spise frokost i 
Braatthallen, vil få beskjed om dette.

Vi oppfordrer alle til å ta hensyn, rydde og ta med søppel til 
nærmeste dunk og ta hensyn til deltakere med allergier.

Vi vil rette en stor takk til alle bidragsytere som gjør det mulig 
å gjennomføre OKEA-Cup! 

En spesiell takk til OKEA som støtter oss og 
håndballsporten på en fantastisk måte.

Vi ønsker at alle får ei flott helg med masse håndball og 
sosiale aktiviteter.  
Hilsen Kristiansund Håndballklubb

INFORMASJON
Informasjonsskranken ligger i Braatthallen  i 2. etg.  

Kontaktpersoner
Informasjon 413 24 319
Transport 412 67 462
Sanitet 413 43 542
Resultatservice 413 39 362
Sekretariat 412 78 506
Kiosk 413 43 173
Kjøkken 413 48 618
Skole-/overnattingsansvarlig 412 69 567 

Hjemmeside og sosiale medier
All informasjon vedrørende OKEA-Cup finnes tilgjengelig på 
www.okeacup.no

Følg også OKEA-Cup på Facebook 
Lik siden og få tilgang til masse nyheter, tilbud og etter hvert 
mange bilder fra de tre begivenhetsrike dagene.
Link: https://www.facebook.com/okeacup

Konkurranse!

# VINN
OKEACup

vår kule trenings- skjorte

INSTAGRAM



TRANSPORT
• Alle busstopp som brukes i OKEA-Cup, er merket med OKEA-Cup  

(se kart for detaljer)
• Busser går hvert 30. minutt. Hver hele og halve time fra Bratthallen.
• Kun busser merket OKEA-Cup er gratis for deltakere med turnerings pass.
• Det vil være anledning til å kjøpe busspass, kr 200,- i informasjon 2. etasje i 

Braatthallen.
• Deltakerne bes legge merke til pauser/stopper i ruteplanen for alle dager, 

p.g.a kjøre og hviletid. 
 
   Fredag  Lørdag  Søndag
Fra Braatthallen 17:00–23:00 06:30–23:30   06:30–12:00
Fra Dahlehallen  17:00–23:00 06:00–23:00   06:00–15:00
Lørdag ekstrabuss Går i skyttel kun mellom Dahlehallen og Braatthallen. 
Lørdag ekstrabuss Går til Festiviteten kl. 19:30, 20:00 og 20:30  
    
Kart over haller, overnattingssteder og andre viktige lokasjoner
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Busstopp 1 Nedsiden av Braatthallen. 
Busstopp 2 Wilh Dalls vei. Retning ut av sentrum for de som skal  
 mot Dahlehallen. Fra Nordvesthallen gå gjennom  
 undergang på andre siden av veien.
Busstopp 3 Gomaskolen begge sider v/Otrabygget. 
Busstopp 4 Nordlandet barneskole.   
Busstopp 5 Dale barneskole.    
Busstopp 6 Wilh Dalls vei på høyre side mot Braatthallen. 
Busstopp 7 Innlandet barneskole og Heinsa Barnehage. 
Busstopp 8 Karihola barnehage.

Husk at kun busstopp med OKEA-logoer skal brukes.

Bussruter finner dere på vår hjemmeside okeacup.no  
 under Transport eller scann QR koden her:



INNSJEKK / OVERNATTING
• Innsjekk foregår på den tildelte skole og åpnes kl 16:30 fredag. Vi ønsker 

ikke at busser og biler kjører inn på skoleplana før klarsignal er gitt av 
skoleansvarlig. Tidligere innsjekk må avtales med skoleansvarlig på den 
skolen/barnehagen dere er tildelt. (se egen tildelingsplan) Deltagerkort 
og øvrig informasjon hentes i Braatthallen (informasjonen er i 2.etg.). Alle 
skolene er åpne under hele cupen.

• Overnatting foregår på Innlandet skole, Heinsa Barnehage, Allanengen 
skole, Dalabrekka  skole, Atlanten ungdomsskole, Atlanten vgs, Karihola 
barnehage, Goma skole, Røsslyngveien barnehage, Nordlandet barneskole, 
Nordlandet ungdomskole og Dale skole. En voksen må overnatte sammen 
med laget. Dere blir tatt imot av skoleansvarlig og får tildelt rom for 
overnatting. Viktig: Ta bilde av rommet ved ankomst. Utsjekk skal foretas 
innen kl 12:00 på søndag, rommet skal forlates i samme stand som ved 
ankomst. Husk å levere evalueringsskjema ved utsjekk.

• Alle lag signerer kontrakt før rommet tildeles. Laget har erstatningsansvar 
for evt. ødeleggelser, og evt. krav ettersendes. Oversikt over hvem som skal 
bo hvor og informasjon om overnattingsstedene finnes på: okeacup.no

AKTIVITETER
• Diskotek (lørdag kl 19.00-22.30 Festiviteten, Kong Olav V’s gate 1)
• Tivoli (alle dager i sentrum)
• Gratis Sundbåt på lørdag

FAIR PLAY-KONKURRANSE
Alle lag deltar i en fair play-konkurranse og kåring av vinnere vil skje 
lørdag kl. 15:00 i Braatthallen. Det vil bli lagt vekt på god opptreden 
på banen av både spillere og ledere. Juryen er utpekt av arrangøren. 
Premien er gratis opplevelse for 4 lag på Thomas tivoli i 2 timer.

BESPISNING
• Frokost serveres på skolene. Lunsj og middag serveres i Braatthallen. 
• For de som overnatter på KVGS serveres frokost i  

Braatthallen 06:30–09:00.
• Fredag/Kveldsmat: Braatthallen   19:00–21:30
• Lørdag og Søndag/Frokost: På skolene  06:30–09:00
• Lørdag/Varm lunsj: Braatthallen   13:30–17:00
• Lørdag/Middag Taco: Braatthallen  18:30–21:30
• Søndag/Middag: Braatthallen   13:00–15:30
• Måltidene i Braatthallen serveres i kantinen.
• Det vil være anledning til å kjøpe lunsj og middag på lørdag og søndag, kr 

150,- i informasjon 2. etasje i Braatthallen. Vær oppmerksom på at det er 
mange som skal spise så vær så rask som mulig så vi unngår at spillere 
må vente for å få mat.

SANITET
Sanitetspersonell vil være tilstede under hele OKEA-Cup 2022, stasjonert i  
Braatthallen. I alle haller er det opplyst om telefonnr til Sanitet. Det er  
førstehjelpsskrin i hver hall. Ved alvorlig skade skal nødnr 113 benyttes.

BADELAND

Åpningstider:
Fredag 10:00 - 21:00
Lørdag 10:00 - 18:00
Søndag 10:00 - 18:00

De som har A-pass kan bade i Atlanterhavsbadet en gang gratis



BANEFORKLARING
Braatthallen:    B1-OKEA-banen
     B2-NEM-banen
     B3-Tor Sevaldsen Bakeri-banen
Atlanten Idrettspark:  A1-EiendomsMegler1-banen 
Dahlehallen:    D1-WeSubsea-banen
     D2-WeSubsea kgb
     D3-WeSubsea kgb
     D4-WeSubsea kgb
Nordvesthallen:   N1-Sparebank1 Nordmøre-banen
     N2-Sparebank1 Nordmøre kgb
    N3-Sparebank1 Nordmøre kgb
     N4-Sparebank1 Nordmøre kgb

KAMPOPPSETT 
https://www.profixio.com/app/okea-cup-2022

PREMIERING
• Premiering av nr. 1, 2, 3 og 4 i klassene J/G13 til J/G16
• Alle deltakere får medalje
Deltakerliste må leveres i informasjonen 30 min før kamp ved endringer av 
listen som er registrert i Profixio. De som ikke har registrert spillere i Profixio 
må levere ved ankomst i informasjonen.
 
Protester
Protester skal være hovedsekreteriatat/informasjonen i hende innen 10 min 
etter kampslutt, og skal være skriftlig. Gebyr kr. 500,- må være betalt. Jury vil 
bestå av 1 dommer, 1 lagleder og 1 fra arrangementskomiteen.

TURNERINGSREGLEMENT
• Turneringen spilles etter NHF’s lov, kamp- og konkurransereglement.

• Dispensasjoner, ang. spillere, gitt av arrangør og RMN, gjelder. I tillegg kan 
OKEA-Cup gi egne dispensasjoner etter søknad.

• Hjemmelag stiller til venstre for sekretariatet og holder kampball. Bortelag 
skifter drakter ved likhet.

• Lagene bes være klar 5 min før kampstart. Husk mobilnummer til lagleder!

• G/J10 spilles i henhold til reglement, 4+1 spillere, uten avkast på kortbane.

• G/J11 spilles i henhold til reglement, 5+1 spillere uten avkast, men uten 
ekstra tverrligger.

• G/J12 spilles i henhold til reglement 5+1 spillere, uten avkast.

• Spilletid: J/G 15 og 16 1 x 25 min, J/G 10-14 1 x 20 min.

• Det tillates ikke timeout. De 3 banene i kunstgresshallen benytter felles 
klokke (lik start og stopp av kampene).

• Spilletiden i sluttspillet er det samme som i de innledende kampene. Det 
er kun finale og bronsefinale i A-sluttspillet hvor det spilles 2 x 12 min i 
klassene J/G 13-J14 og 2 x 15 min klassen J/G 15 og 16.

• Ved uavgjort i sluttspill 1 x 5 min ekstraspill, fortsatt uavgjort, første mål 
vinner (nytt dommerkast).

• Ved poenglikhet etter innledende puljespill avgjøres rekkefølgen etter 
følgende (ref. § 14-8.5.3.2 – NHF):

 ·       Poeng i innbyrdes oppgjør
 ·       Målforskjell i innbyrdes oppgjør
 ·       Flest skårede mål i innbyrdes oppgjør
 ·       Målforskjell i samtlige spilte kamper i puljen
 ·       Flest skårede mål i alle spilte kamper i puljen
 ·       Loddtrekning



VÅRE SAMARBEIDS-
PARTNERE

I mange år har vi hatt et knippe sponsorer og samarbeidspartnere 
som har vært helt uvurdelig for å kunne skape et arrangement som 
OKEA-Cup. 

I tillegg til våre sponsorer og samarbeidspartnere har vi foreldre og 
en gruppe frivillige som står på natt og dag for at dette skal bli den 
beste cupen.

Vi vil rette en stor takk til alle disse!



MINNE FOR LIVET
SELGES I INFORMASJONS- 
DISKEN I BRAATTHALLEN

Årets  
kuleste  

trenings- 
skjorte

149,-


