
LYKKECUP
LØRDAG DEN 4. SEPTEMBER 2021

PRAKTISK INFO

PROGRAM FOR DAGEN
Kl. 08.30 Ankomst og dørene åbnes 
Kl. 09.30 – 10.00 Indløb, velkomst og opvarmning
Kl. 10.00  Alle aktiviteter i Lykkestreet og Legeland, 

tumlezone mv. åbner
Kl. 10.00 – 15.00 Håndboldkampe
Kl. 11.30 – 14.00 Forudbestilt frokost åbner i Hal L 
Kl. 15.00 – 15.30  Afslutningsceremoni – Indløb, præmier 

og medaljeoverrækkelse

Kl. 15.30 – 16.00 Koncert med Shaka Loveless
Kl. 16.00 – 17.30 Sminkezonen åben
Kl. 16.00 – 17.30  Omklædning – klargøring til fest (alle 

aktiviteter i Lykkestreet er åben)
Kl. 17.30 – 21.30  Gallafest i Hal L (Tumlezonen er åben)
Kl. 18.00 – 19.00 Spisning
Kl. 19.00 – 21.30 Live Musik og DJ
Kl. 21.30 Tak for i dag
Alle tider er cirka tider.

Vi vil gøre vores bedste for at sikre dig en god oplevelse, og derfor anbefaler vi dig at læse nedenstående informationer 
nøje igennem. Her får du praktisk info om transport, billetkontrol, tidsplan, mad og drikke i forbindelse med LykkeCup 2021.  

LykkeCup foregår i Jyske Bank Boxen – Indgang 5. 

BILLETINFO og DELTAGELSE
Deltagelse (Gælder for LykkeLiga spillere) 
Frokostbillet voksen (Gælder for ALLE på  
14 år og derover – spillere, familie og gæster) 
Frokostbillet barn (Gælder for ALLE under  
14 år - spillere, familie og gæster) 
Gallafest billet voksen (Gælder for LykkeLiga 
spillere på 14 år og derover samt familie  
÷ gæster) 
Gallafest billet barn (Gælder for LykkeLiga 
spillere under 14 år og familie ÷ gæster) 
Gæstebillet (Gælder for udefrakommende  
÷ relation til LykkeLiga spiller) 
Familiebillet (Gælder for familie til en Lykke-
Liga spiller)
Trænerbillet (Gælder for alle trænerne til 
stævnet)
Overnatning på Lind skole, Skolevænget 17, 
7400 Herning, 3 km fra LykkeCup  
(60 kr. incl. morgenmad)

Alle billetterne er unummerede.

SPORTSLIG INFO
Turneringsplan og AllStars info bliver sendt ud 
op til stævnet.

BILLETKONTROL 
Al adgang til Lykkecup forgår igennem Jyske 
Bank Boxen Indgang 5. Se oversigtskort. Følg 
beachflag og flagstænger. 
Alle billetter skal fremvises.
 
REFUNDERING AF BILLETTER
Billetter kan refunderes indtil den 12. august 
2021. Afmelding foregår på NemTilmeld, hvor 
du kan annullere din ordre.

FORBUD
Det er IKKE tilladt at medbringe følgende til 
LykkeCup:
– Klapstole, skamler mv.
– Drikkevarer (emballage underordnet)
– Flasker og dåser
– Madvarer
– Fyrværkeri
– Laserpenne
– Våben herunder peberspray 

Genstandene afvises ved indgangen. Spar 
dig selv for ærgrelse og de øvrige gæster for 
ventetid ved at lade genstandene blive hjemme. 

INDHOLD OG AKTIVITETER TIL LYKKECUP
Hoppeborg, Rodeotyr, Trampolin, Karusel, 
boldkanon, Tegneborde, Stillezone, Tumle-
zone, Kreativitetszone, Sminkezone

MAD, DRIKKE & BETALINGSFORMER
Der kan købes sandwich, fastfood, drikke varer, 
slush ice, popcorn, kaffe/the etc. I boderne til 
LykkeCup. Alle kort kan anvendes i MCHs barer 
og boder. Der kan også hæves i pengeautoma-
ten. Vi tager også MobilePay. 

MERCHANDISE
Salg af merchandise sker inde i 
selve Lykkestreet og inde omkring 
håndboldbanerne.

RYGEFORBUD
Der er rygeforbud i alle haller – på toiletter, i 
gange samt i indgangsarealet. Overtrædelse 
medfører øjeblikkelig bortvisning. Vi henviser 
til de udendørs rygeområdet ved indgangen.

GARDEROBE
Der forefindes bemandet og fri garderobe i 
Jyske Bank Boxen. 

TOILETTER
Der er toiletter i Jyske Bank Boxen inkl. 
handicaptoiletter og toiletter i Hal L.

OVERNATNING 
Visitherning.dk kan give dig information om 
overnatning i og omkring Herning.
Overnatning på skole: Lind skole – reserveret 
– 60 kr inkl. mad og overnatning.
Deadline: 12. august. 

SPONSORATER:
Ønsker du eller din virksomhed at støtte 
LykkeCup eller LykkeLiga, så ret gerne 
henvendelse til Lars ved LykkeLiga på 
lars@lykkeliga.dk

SAMARITTER:
Der findes samaritter og læge på dagen. De 
runderer i områderne samt er at finde i deres 
lokale i Jyske Bank Boxen. Se oversigtskort.

OMKLÆDNINGSFACILITETER:
Der er mulighed for at klæde om i Jyske Bank 
Boxen. Her findes der omklædningsrum og et 
mindre antal brusere.


