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Kære alle ungdomsspillere i AG
Årgang 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 & 2011

Stævnet finder sted i Göteborg i Sverige i uge 27,
vi mødes ved Glostrup Hallen og kører samlet derop i bus.
Afgang mandag den 29. juni om formiddagen
Hjemkomst lørdag den 4. juli om aftenen
Hvad er Partille Cup?
Det er verdens største ungdomsstævne med ca. 20.000 spillere der kommer fra ca. 52
forskellige nationer, fra hele verden. Selv dommerne kommer fra mange forskellige
lande og kommer igen år efter år. Stævnet havde 50-års jubilæum 2019 og klubben har
stort set deltaget hvert år. Så vi er mange spillere, trænere og forældre der har mange
gode minder derfra. Hele Göteborg er et stort Håndbold Mekka i denne uge, så der er
oplevelser for alle spillere som tilskuere.
Spillesteder og kampe:
Størstedelen af kampene spilles på kunstgræs fortrinsvis ude, men også enkelte inde.
Der bliver spillet håndbold ca. 6-7 forskellige steder fordelt rundt i byen. Heden som er
det største område, har omkring 30-35 baner og ligger centralt i byen. Området er
spækket med en masse aktiviteter og der findes en kæmpe merchandisebutik, hvor de
sælger masser af Partille tøj og andre sportsting. Man har ca. 5-6 indledende kampe og
derefter spiller man enten A slutspil eller B slutspil. Lørdag er den store finaledag, hvor
de flotte pokaler og medaljer uddeles. Finalekampene bliver spillet på de centrale baner
på Heden med flere tilskuerpladser, og der vil være gratis adgang for alle spillerne og
trænerne ellers koster det penge at se finalerne. Kampene har en varighed på 2x15
minutter. På nogle af banerne er der live streaming af kampene, som kan ses mod
betaling på deres hjemmeside og ellers har samtlige kampe mulighed for live score, hvis
en af trænerne eller andre som har tilknytning til holdet, bruger den mulighed ved
dommerbordet.

Indlogering:
Vi sover på en skole som også ligger i Göteborg, så på den måde er alt som det plejer at
være når vi tager til stævner, en uge på luftmadras eller liggeunderlag, med masser af
AG hygge og alt for lidt søvn. Alle vores hold sover på samme skole.
Forplejning:
Alle måltider er inkl. i prisen og der er et meget fint udvalg, så alle spillere plejer at blive
godt mætte. Der står altid et kæmpe skilt med ugens menu, så spillerne ved, hvad de
skal have de forskellige dage. Til frokost serverer de varmt mad, så umiddelbart ingen
rugbrødsmadder til dette stævne. Ellers er morgenmaden meget som det plejer med
yoghurt, cornflakes, havrefras, flere forskellige slags brød, æg, pålæg, lidt grønt og så
har de jo altid masser af knækbrød og pågenbrød. Aftensmaden er også varm, og der er
flere af de klassiske favoritter som børnene kender, og ofte vil der også være rester fra
frokosten.
Trænere:
Vi prøver altid på at få trænere med på alle årgangene som børnene kender, alternativ
kan være en anden træner i klubben og f.eks. en forælder fra gruppen som er det
kendte ansigt. Når alle tilmeldinger er kommet ind, så kigger vi på sammensætning af
hold til stævnet og det plejer altid at gå op, så alle føler sig trygge.
Lommepenge:
Aftales på den enkelte årgang med det aktuelle trænerteam. Fra merchandise butikken
plejer f.eks. en Partille Hættetrøje eller T-shirt at være et hit og priserne ligger
henholdsvis omkring 300 SEK og 100 SEK.
Åbningsceremoni:
Et super flot show som finder sted en af de første aftener til stævnet. Alle lande bliver
præsenteret oppe på scenen i den rækkefølge som de har antal deltagere med til
stævnet. Man starter med dem der har færrest deltager. Dvs. Sverige, Norge, Danmark
og Tyskland er de sidste lande der kommer på scenen. Så vil der være en lille video som
fortæller lidt om det enkelte land. En klub fra hvert land har den ære at repræsentere sit
land. Nogle lande gør meget ud af det og møder op i nationaldragter. Derudover er det
et flot sceneshow med masser af musik og lyseffekter.

Liseberg:
Liseberg er vores svar på Tivoli, det er bare med større og flere forlystelser i alle
kategorier. Nogen vælger at købe turpas og andre deltager på ”chokoladeholdet”
(forstået dem der primært benytter tombolaerne), så der er rigeligt at opleve for enhver
smag. I Liseberg kan man vinde kæmpe chokolader og vi plejer at slæbe en del med
hjem derfra. Der er rabatpriser i Liseberg for alle tilmeldte deltagere, 55 SEK for indgang
og 245 SEK for turpas(oplyste priser fra 2019).
Tilmelding og Pris:
Da vi har brug for at få overblik over hvor mange hold vi skal tilmelde, er deadline for
tilmelding 1. december 2019. Når vi har overblikket, dannes hold og I informeres om
hvor og hvem i skal spille samme med. Først i 2020 vil I blive indkaldt til turmøde med
jeres hold og trænere.
Pris for at deltage til dette stævne er 2500 DKK, man kan betale hele beløbet på en gang
senest 1. januar 2020, eller betale over 3 gange. Al betaling er via AG’s hjemmeside.
1. Rate 500 DKK senest 1. januar 2020
2. Rate 1000 DKK senest 1. marts 2020
3. Rate 1000 DKK senest 15. april 2020
Husk også at tilmelde jer på jeres Holdsport side, så jeres trænere kan se hvor mange
der deltager.
Prisen inkluderer, transport frem og tilbage til og fra Sverige, indkvartering på skole i
Göteborg, transport rundt i byen med sporvogne og busser, samtlige måltider, rabat til/i
Liseberg, gratis entre til alle finalerne, gratis entre til Partille’s åbningsceremoni.
Hvorfor skal mit barn med:
Det er et super fantastisk stævne og en kæmpe oplevelse, som vil skabe minder mange
år ud i fremtiden. Sammenholdet på holdet bliver også styrket efter sådan en tur, hvor
der er masser af tid til håndbold og det sociale som vi sætter stor pris på i AG. Mange
børn vokser som regel også ved at være afsted en lille uge uden mor og far.
Tryghed og regler:
Vi følger altid AG’s værdier og regelsæt når vi er på ture. Disse kan læses i den røde tråd
som findes på vores hjemmeside. Regler omkring sovetider, frihed mm. afstemmes på
den enkelte årgang. Vi har dog en regel om, at man altid går mindst 3 sammen når man
færdes uden trænere.

Vil man selv op og opleve stævnet som familie nogle af dagene, skal man være hurtigt
ude for at booke evt. overnatning.
Vi håber, at få mange glade håndboldspillere med til stævnet til sommer og har I
spørgsmål som jeres trænere ikke kan svare på, så kontakt endelig Mia eller Gitte,
kontaktinfo findes på hjemmesiden.
De bedste Partille hilsener
Mia & Gitte

