
Det er med stor glæde og forventning at vi for 2. gang indbyder til: 
 

 

12., 13. og 14. november 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organiserende klubber: 
BK Limfjord & Bokseklubben Sct. Jørgen 

 
Adressen for HANCOCK-BOX CUP turneringen 

Døesvejens fritidscenter, Døesvej 56, 7500 Holstebro 
 

Tilmelding foregår online, sørg for at melde jer til i god tid.  
 
Tilmelding senest 01.11.2021 på tilmelding-hancockboxcup@myfightbook.com 
 
Her angives navn, klub, fødselsdato, vægt, kampantal (V-T-U). 
 
 
Sammen med tilmeldingen skal der opgives antal ledere, sekundanter, dommere/kampledere og 
medrejsende. Op -og nedrykning kan finde sted på første indvejningsdag. 
 
Husk at overholde tidsfristen så det bliver nemmere at tilrettelægge stævnet, og samtidig have et 
bedre overblik over jævnbyrdigheden mellem bokserne, især hos de urutinerede unge boksere, så 
matchningen bliver så optimal som muligt. 
 
Eventuelle spørgsmål til tilmelding bedes henvendt pr. mail: jacob.ravnholt@outlook.dk 
eller Allan Gjennerskov Gade på tlf.: 24614460 / Jacob Ravnholt på tlf.: 20652655 
 
Reg.nr: 7608 Konto: 0001867269 - husk at skrive klubbens navn 
MobilePay: 458778  
 
Ved afbud efter d. 01.11.2021 returneres det indbetalte beløb ikke. 
 

 
 

mailto:tilmelding-hancockboxcup@myfightbook.com


Praktisk info 
Deltager gebyr:  
Deltagergebyr pr. bokser 250,- DKK 
 
Dommere og kampledere betaler ikke for deltagelse, og har fuldt logi og forplejning. 
 

 
Indkvartering: 
Bespisningen på Døesvejens fritidscenter, døesvej 56, 7500 Holstebro 
 
Spisebillet 450,- DKK. Pr. person, spisebilletter forudbestilles ved tilmelding. 
 
Overnatning pr. person 100 DKK. Husk at medbringe sovepose og evt. soveunderlag m.m 
 
Adresse overnatning Nørre Boulevard skolen Nørre Boulevard 57, 7500 Holstebro  
 
 
Spisebilletten er Inkl.: 
- Let anretning fredag aften 
- Morgenmad, frokost, aftensmad lørdag 
- Morgenmad og frokost søndag 
Ved bestilling af spisebillet indbetales et depositum på 200,- pr. deltager. 
 

Hotel: 
Hotel Schaumburg, Nørregade 26, 7500 Holstebro. Tlf.: 97427282, brug ”Box Cup” ved booking 
 

Konkurrenceregler  
Der bokses efter (til enhver tid gældende) AIBA - AOB reglement (AIBA AOB competition rules) 
 
Der er obligatorisk lægetjek før hver kamp. Bokseren skal ved dette tjek møde glatbarberet. INTET 
skæg er tilladt. 
          
  

Program for weekenden  
 
Fredag d. 12. november 
 17.00 - 22.00: Ankomst/indkvartering/betaling for deltagelse. 
 18.00 - 23.00: Indvejning og lægetjek 
 18.00 - 22.00: Let anretning 
 23.00 -  : Ro i ”lejren”. HUSK at de unge ikke må være alene af hensyn til deres sikkerhed. 
 
Lørdag d. 13. november 
07.00 - 09.00: Morgenmad 
08.30 -08.45: Dommer/kampleder møde (der afholdes samtidig trænermøde ved ring A) Velkomst 



09.00-12.00: Indledende kampe 
12.00-14.00: Frokost 
13.30-18.00: Indledende kampe og finaler. 
17.00- 19.00: Middag 
23.00 -          : Ro i ”lejren”. HUSK, de unge ikke må være alene af hensyn til deres sikkerhed 
 
 
 
Søndag d. 14. november 
07:00 – 07:30: Indvejning og lægetjek 07.00 - 09.00 Morgenmad. 
08.30 – 08.45: Dommer/kampleder møde 09.00 - 11.30 Finaler 
11.00 - 13.00: Frokost 
13.00 - ca. 15.30: Finaler og efterfølgende pokaloverrækkelse. 
 
Klasseværelset SKAL være ryddet, fejet og bordene stå som ved ankomst senest kl. 12.00 om 
søndagen! 
 
Der forbeholdes ret til programændringer 
 
Vi ses til HANCOCK BOX CUP  


