
 

 

 

 

invitation til 3 mod 3 

Ungdoms- og begynderstævne 
8.12.2018 kl. 10-14 i Houlkærhallen i Viborg 

 

Viborg Dunkers U18 hold indbyder i samarbejde med Dansk KørestolsBasketBall til 3 mod 3 
turnering i Houlkærhallen i Viborg for alle nye spillere og alle under 25 år, uanset erfaring. 

Hovedformålet med turneringen er at give flere nye og unge spillere mulighed for at have det sjovt 
med kørestolsbasket. Ligeledes får forældre mulighed for at netværke. Det er ikke nødvendigt at 
være medlem af en klub, bare du er interesseret i at spille basket i kørestol. Spillere med og uden 
handicap er velkommen til at deltage. Vi opfordrer ligeledes spillere til at tage en klassekammerat, 
søskende/familie, eller ven/veninde med til at deltage sammen med dem. 

Spillested: Houlkærhallen, Odshøjvej 65, 8800 Viborg 

Tidspunkt: 8. december 2018 fra kl. 10:00 – 14:00, afhængig af antal hold. 

Tilmelding: Du skal sende tilmelding til basketudvalget på info@koerestolsbasket.dk  

Ved tilmelding skal du skrive alle navnene og alder på de personer der ønsker at 
deltage og om i ønsker at spille på samme hold. Hvis du/i ikke har nok til et hold, 
hjælper vi med at finde resten. 

Tilmelding skal ske senest den 2.12.2018, efter først til mølle-princippet. 

Basketstole: Det er muligt at låne en basketstol, hvis i skriver det ved tilmelding. 

Betaling: Det er gratis at deltage, dog betaler deltagerne selv transport. 

Regler:  Turneringen følger gængse regler, se mere på side 2. 

Program: Kamp program vil blive udarbejdet umiddelbart efter tilmeldingerne er modtaget. 

Forplejning: Alle deltagere får en sandwich og en vand i frokostpausen. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte HP Østergaard, 30285911 eller h_ostergaard@yahoo.com 

 

Venlig hilsen, 

Basketudvalget 

  



3 mod 3 Kørestolsbasketball Turnerings Regler 

Hovedformålet med turneringerne er at have det sjovt med at spille kørestolsbasket.  
 
Desuden skal turneringerne hjælpe med at få nye spillere og nye klubber i gang, uden at de med det 
samme skal melde sig til en hel sæson/turnering.  
 
Alle 3 mod 3 turneringer afgøres hver gang, så man kan deltage i ligeså mange eller få turneringer 
som man vil, eller som man kan skaffe spillere til.  
 
For de større klubber, kan disse turneringer også bruges til at give nye spillere og spillere der ikke får 
så meget spilletid i FM turneringen, yderligere spilletid og mulighed for at få mere erfaring.  
 
Spillere og hold: 
 
Spillere må blandes på tværs af de forskellige klubber, eller med spillere som ikke er tilmeldt en klub.  
 
Max 4 spillere pr. hold (3 på banen ad gangen) 
 
Der skal mindst være én handicappet spiller pr. hold.  
 
Der skal være mindst én ungdomsspiller U18 år eller helt ny spiller (her forstås én spiller der ikke 
findes i basketudvalgets database over FM spillere for de seneste 2 år).  
 
Der må ikke være en landsholdsspiller i kørestolsbasket på et hold. 
 
For at gøre turneringerne mest fair vil alle tilmeldte hold blive vurderet af basket udvalget for at lave 
holdene nogenlunde lige stærke.  
 
Man kan tilmelde sig som enkeltperson hvis man ikke er nok til et hold, og basket udvalget vil herefter 
placere enkelt tilmeldte på et hold.  
 
Afvikling af turnering: 
 
Alle kampe vil have en dommer.  
 
Baner vil være korte baner, der går på tværs af hallen.  
 
Turneringerne vil blive afholdt som endags turneringer.  
 
Der spilles 2 x 15 min. løbende tid.  
 
Max. 3 fejl pr. spiller, derefter 1 straffekast og bolden i siden pr. fejl.  
 
Der skal sidde en ved dommerbord til at holde styr på tid, fejl og målscore.  
 
Alle øvrige regler mht. selve kampene følger reglerne i FM turneringen, inkl. reglerne for stolene af 
hensyn til sikkerheden af spillerne.  
 
Kontakt venligst en fra udvalget hvis du har spørgsmål til regler, lån af stole, osv. 

 

 

Vi ser frem til at se jer til 3 mod 3 turneringen!!!! 
   

 


