
Det er med stor glæde og forventning at vi for 1. gang indbyder til: 

 

 

 

  

1., 2. og 3. november 2019 

Organiserende klubber: 

BK Limfjord & Bokseklubben Sct. Jørgen 

Adressen for HANCOCK-VBC-turneringen samt overnatning: 

Brårup skole, Brårupvej 94, 7800 Skive 

   

Tilmelding foregår online, sørg for at melde jer til i god tid. Tilmelding foregår via www.hanvbc.com 

senest den 25.10.2019  

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: info@hanvbc.com  

eller Allan Nielsen på tlf.: 40843701 / Kasper Hangaard på tlf.: 40573642 

Reg.nr: 7890 Konto: 1630154851 - husk at skrive klubbens navn 

MobilePay: 209433 - husk at skrive klubbens navn 

IBAN-Kontonummer: DK7890701630154851 

BIC-kode: VRAADK21 

 

Ved afbud efter d. 25.10.2019 returneres det indbetalte beløb ikke.   

http://www.hanvbc.com/
mailto:info@hanvbc.com


 

Deltager gebyr: 

Deltagergebyr pr. bokser 250,- DKK,    

Dommere og kampledere betaler ikke for deltagelse, og har fuldt logi og forplejning.  

Indkvartering:   

Bespisningen samt overnatning foregår på Brårup skole. 

Overnatning pr. person 100 DKK. Husk at medbringe sovepose og evt. soveunderlag m.m. Madrasser kan 

lejes for kr. 30,- DKK pr. stk. Madrasser skal forudbestilles. 

Spisebillet 400,- DKK. Pr. person, spisebilletter forudbestilles ved tilmelding.  

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 Skivehus, Sdr. Boulevard 1, 7800 Skive. Tlf.: 97521144, www.skivehus.dk - brug bookingkode “BKL”  

Lufthavnstransport: 

Der vil være gratis lufthavnstransport fra/til Billund lufthavn. 

Fredag vil bussen være i Billund lufthavn fra klokken 19.00 og kører til Hancock-VBC klokken 21.00. 

Søndag vil bussen køre til Billund umiddelbart efter finalestævnet.  

Transporttiden er ca. 1time og 45 minutter. 

Online streaming: 

Klik ind på http://live-streaming.dk . Kampene kan også ses efter stævnets afholdelse.  

 

Konkurrenceregler gældende fra 1. januar 2018 

(revideret 17-04-2018) 

Der bokses efter (til enhver tid gældende) AIBA - AOB reglement (AIBA AOB competition rules) 

Elite mænd bokser uden hjelm.  

Elite mænd bokser med 12 oz. handsker FRA 64 kg. 

Elite mænd bokser med 10 oz. handsker INDTIL 64 kg. 

Elite kvinder samt alle U19, U17 og U15, bokser med 10 oz. handsker.  

 

Der er obligatorisk lægetjek før hver kamp. Bokseren skal ved dette tjek møde glatbarberet. INTET skæg er 

tilladt. 

 

Praktisk info 

http://www.skivehus.dk/
http://live-streaming.dk/


 

 

Fredag d. 1. 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. 2. november  

07.00 - 09.00 Morgenmad 

08.30 – 08.45 Dommer/kampleder møde (der afholdes samtidig trænermøde ved ring A)  

08.45 - 09.00 Velkomst 

09.00 - 12.00 Indledende kampe 

12.00 - 13.30 Frokost 

13.30 - 17.00 Indledende kampe og finaler. 

17.00 - 19.00 Middag 

19.00 - Aftenstævne 

23.30 Ro i ”lejren”. HUSK, de unge ikke må være alene af hensyn til deres sikkerhed.  

 

Søndag d. 3. 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-VBC!  

 

Program for weekenden 


