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23-24-25 september. 2022 

Arrangør: Haslev Amatør Bokse Klub 

INDBYDELSE TIL HASLEV BOX CUP 

Haslev Amatør Bokse Klub indbyder herved alle boksere til den 

13. HASLEV BOX CUP 

Turneringen er åben for såvel mænd som kvinder. 

Betingelserne for deltagelse er flg.: 

U15 drenge /piger.  Født 2008 to 2011 (Fødselsdag) 

U17   Født 2006 or 2007 

U19  Født 2004 or 2005 

Elite  Født 1982 – 2003 

Tilmelding:  

Gyldig startbog skal medbringes! 

Og for nylig taget og gyldig coronapas 

 

Tilmelding skal ske WWW.HASLEVBOXCUP.DK 

senest mandag d. 19. september 2022 

Alle rubrikker bedes udfyldt. 

Turneringen afvikles i 

NORDSKOVSKOLEN 

BÆKVEJ 14, 4690 Haslev. 
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Turneringsform: 

Der foretages vejning fredag aften ved ankomsten.  

Op- og nedrykning kan ske ved indvejningen. 

U 15 ”Drenge- og piger”   3 x 1½ min 

U17 ”Ungdom”                 3 x 2 min 

U19 / Senior (kvinder)  3 x 3 min 

U19 / Senior (mænd)  3 x 3 min 

Bokserne vil blive inddelt i grupper med udgangspunkt i deres årgang, 

vægt, kampantal og resultater og således der maximalt er 4 boksere i hver gruppe. 

På den måde vil hver bokser få størst mulighed for at få nogle jævnbyrdige kampe. 

I tilfælde af, at der kun er tilmeldt en bokser i en kategori, kan tuneringsudvalget såfremt det 

er muligt, matche de pågældende på tværs af årgange og vægtklasser (3 kg.) 

 i overensstemmelse med DABU og AIBA´s reglement. 

Ankomst: fredag d. 23. september kl. 18-23.00  

NORDSKOVSKOLEN 

hvor registrering, vejning og anvisning af soveplads finder sted.  

Husk at medbringe sovepose og soveunderlag m.m. 

Madrasser kan lejes for 40 kr. pr. stk. (skal forud bestilles) 

Deltagergebyr: 

Samtlige boksere, ledere, sekundanter betaler kr. 600,- inkl. forplejning og overnatning på 

Nordskovskolen. 

Uden forplejning og overnatning er prisen kr. 200,- pr prs. 

Depositum 500 kr. pr. lokale.  

Der udleveres spisebilletter til hele weekenden efter betaling/indvejning. 

Der kan købes ekstra spisebilletter hos kasseren. 

OBS! Dommere og kampledere som er aktive under turneringen, deltager gratis  

Rejseomkostninger afholdes af deltagerne/klubberne.  

Organisations adresse: 

Haslev Box Cup 

Kim Læbel Olsen, Skuderløsevej 34, 4690 Haslev 

mob: +45 22735953 
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Haslev Box Cup 2022 

PROGRAM  

Fredag: 

18:00 – 23:00   

Nordskovskolen. 

Ankomst og indkvartering. 

Betaling af deltagergebyr. 

Officiel vejning. 

Lørdag: 

07:00 - 09:00                      Indvejning og lægetjek. 

07:30 – 08:30                       Morgenmad. 

09:30 -                                 Dommer/kampledermøde. 

10:00 – 12:00                       Stævne. 

12:00 – 13:00                       Frokost. 

13:00 - 18:00                       Stævne forsat (evt. de første finaler) 

18:00 – 19:00                       Middagsmad. 

19:00                                  Stævne (hvis nødvendig) 

21:00                                  Ledertræf på Nordskovskolen. 

Søndag: 

07:00 – 09:00  Indvejning og lægetjek. 

07:30 – 08:30  Morgenmad. 

08:45 -    Dommer / kampledermøde. 

09:00 – 12:00  Finaler. 

12:00 – 13:00                      Frokost. 

13:00 -                               Finaler fortsat. 

Soverummet SKAL være ryddet 

kl. 11.00 om søndagen!!!!!! 

Afrejse umiddelbart efter sidste finale!!!!! 

 

VI SES TIL NÆSTE ÅR!!!!!! 

HASLEV BOX CUP 2023 

29 - 30. Sept. 1. Oktober. 
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