Halmstad 2017-02-27

Utlysning av arrangemanget – DM-finaler för ungdomar!

Söndag den 27 augusti kommer årets finaler i Korvpojkarna cup/ ungdoms DM att spelas, Hallands
Fotbollförbund söker en samarbetspartner för att arrangera dessa.
DM-finalerna är årets höjdpunkt för många spelare, ledare och supportrar i Halland, lockar en stor publik
där ni som medarrangör får möjlighet att öka på er kassa genom kringarrangemang och försäljning. Vi vet
att det finns gott om föreningar som har stor vana att arrangera cuper runt om i Halland och vill ha er hjälp
att lyfta DM-finalerna till nya höjder.
I år spelas DM i åldersklasserna 14, 15, 16 och 18 år för både flickor och pojkar. Det blir alltså 8 matcher
totalt.
Utlysningen gäller för 1 år.
I er ansökan vill vi att ni redovisar
• Organisation med ansvariga personer
• Beskrivning på hur arrangemanget genomförs vid dåligt väder och gräsplanerna är avstängda.
(Reservplan)
• Lista på andra arrangemang som ni genomfört.
Krav på anläggningen
• Krav på 2st 11-manna gräsplaner (önskvärt med 3st)
• Extra plan/yta för uppvärmning
• Omklädningsrum för pojkar (4x2 lag), flickor (4x2 lag) och domare (till 8 matcher)
• Utrymme för publik runt planerna, läktare är önskvärt
• Serveringmöjligheter i anslutning till planerna
• Högtalaranläggning
Arrangerande förening
• Har möjlighet att bedriva försäljning under arrangemanget. (Sker försäljning av korv inköps den av
Korvpojkarna.)
• Står för planhyran och övriga kostnader i samband med arrangemanget (förutom priser och
domarersättning)
• Ansvarar för prisutdelning inklusive upprättande av prispodie och rekrytering av prisutdelare
• Skyltar upp för resultattavla, omklädningsrum mm.
• Anskaffar ”personal” som skall fungera som planvärd, lagvärd, domarvärd, sjukvårdare
• Står för matchbollar
Hallands fotbollförbund
• Ger fortlöpande information om vilka lag som kvalificerar sig för final
• Bidrar med stöd från Evenemangsgruppen och kansli
• Står för priser
• Betalar domarersättning
Vi vill ha er ansökan senast den 17 april ställd till peter@hallandsff.se
Frågor hänvisas också till Peter som nås via e-post enligt ovan eller på telefon 035-265 20 24.
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