Praktisk information inför SverigeCupen i Nyköping
Den 9-11 november 2018 spelas SverigeCupen i Nyköping. SverigeCupen är en av svensk
handbolls största manifestationer. Det är en handbollsfest som pågår i tre dagar.
Detta utskick har bland annat skickats till familjer som har haft spelare med i distriktens
lägerverksamhet. Observera alltså att mottagande av denna information inte har något med
den slutgiltiga uttagningen av lagen till SverigeCupen att göra.
Vi hoppas att många tar chansen att komma till Nyköping för att på plats uppleva det
roliga arrangemanget och detta informationsutskick innehåller en del praktisk information till
alla besökare.

Spelarutbildning i fokus

Svenska Handbollförbundets syfte med distriktslagsverksamheten är att så många spelare
som möjligt ska få utbildning. Väl på plats i Nyköping ska alla spelare få chansen att prestera
och visa upp sig för förbundskaptenerna och deras instruktörer. Det är viktigt att
distriktsförbunden ger alla sina spelare ordentligt med speltid.
Spelarutvecklingskommittén rekommenderar att alla spelare ska spela i alla matcher som
laget spelar.
Uttagningarna till Riksläger görs utifrån spelarens individuella färdigheter. Därför betonar
SHF vikten av att alla spelare ges chansen att spela. Det är på planen de ska visa vad de kan.

Start och sluttider

Första match i SverigeCupen kommer att börja cirka klockan 13:00 på fredagen. Helgens
sista match spelas på söndagskvällen. Gruppindelning, spelprogram och matchtider kommer
att presenteras i oktober.
Mer information om förutsättningarna för tävlingen kommer löpande att publiceras på
http://www.svenskhandboll.se.

Boka hotell i tid – och glöm inte bokningskoden
SverigeCupen har reserverat hotellrum på de större hotellen i Nyköping för att kunna
garantera boende för så många som möjligt av våra gäster. Dessutom garanteras bästa pris
jämfört med andra bokningskanaler om ni tar chansen och kontaktar hotellen direkt och
anger bokningskoden "SverigeCupen".
På nästa sida finner ni kontaktuppgifter direkt till hotellen (det går även att klicka på
bilderna för att komma direkt till hotellens webbplatser). Observera att några av hotellen
bara lovat att hålla reservationerna som längst fram till en månad före turneringens
genomförande Därefter kommer rummen att läggas ut för allmän bokning och ordinarie
priser.

Good Morning Hotel
(södra infarten, ca 3,5km till Rosvalla)
0155-28 90 00

Clarion Collection Hotellkompaniet
(hamnen, ca 1,5km t Rosvalla)
0155-28 80 20

Sunlight Hotel
(tågstationen, ca 3,5km t Rosvalla)
0155-20 50 00

Scandic Hotel, Stora hotellet
(centrum, ca 2km t Rosvalla)
0155-29 35 00

Blommenhof
(Nöthagen, ca 4km t Rosvalla)
0155-20 20 60

Connect Hotel
(Skavsta flygplats, ca 9,5km t Rosvalla)
0155-20 02 20

Matcherna sänds på webben

Alla matcher i SverigeCupen kommer att livesändas på webben. Mer information om de
kommande webbsändningarna kommer att publiceras på http://www.svenskhandboll.se.

Kontaktuppgifter

Nedan finner ni kontaktuppgifter till olika ansvariga för SverigeCupen 2018.
Stefan Germerud (projektledare LOC)
Svarar på praktiska frågor kring det lokala arrangemanget. Det kan handla om boende, mat,
transporter och liknande.
E-post: stefan.germerud@ifknykoping.se
Telefon: 070-521 66 91
Adam Engström (tävlingschef SHF)
Svarar på frågor om spelprogram, regler, bestämmelser och liknande.
E-post: adam.engstrom@handboll.rf.se
Telefon: 08-699 65 56

