GENERELL INFO OM FAABERG BARNEHAGE NM
SEKRETARIATET vil være åpent fra lørdag klokken 09 i Speakerbua på Jorekstad stadion, og vi ber
om at alle lagledere henvender seg her før første kamp.
ROMMENE ER KLAR FRA FREDAG 9. JUNI KLOKKEN 1500
Rommene kan beholdes inntil søndag 11. juni klokken 1100
FROKOST LØRDAG OG SØNDAG
Serveres lørdag 10. juni mellom klokken 0700 og 1000
Serveres søndag 11.juni mellom klokken 0800 og 1030
SKYTTELBUSS GÅR FRA QUALITY HOTEL & RESORT HAFJELL TIL
JOREKSTAD, LØRDAG SLIK:
Avhengig av etterspørsel, kommer tidspunkter når vi har fått bestillinger
SKYTTELBUSS GÅR FRA JOREKSTAD STADION TIL ØYER, LØRDAG SLIK:
Avhengig av etterspørsel, kommer tidspunkter når vi har fått bestillinger
SKYTTELBUSS TIL OG FRA BANKETT, LØRDAG VIL GÅ ETTER FØLGENDE PLAN
Setter opp plan når vi har fått alle bestillinger
FØRSTEHJELPSPLASS finnes under utebassenget på Jorekstad. Alle dommere skal ha kommunikasjon,
så oppstår det noe ute på anlegget kan førstehjelp tilkalles raskt.
BADEANLEGGET vil være åpent fra kl. 1000-1800 lørdag. Billetter må kjøpes av hver enkelt, inngår
ikke i påmeldingsavgiften. Billett for voksen koster 130,-.
GARDEROBER herrer og damer er I anlegget. Inngang fra nordøstre hjørne av kunstgressbanen.
KIOSK finnes ved inngangen til Jorekstad stadion og vil være åpne under hele arrangementet. Her får
man kjøpt det meste av det man har lyst på.
TURNERINGSREGLER – se eget skriv
BANER. Kampene spilles på baner på Jorekstad stadion, se kartet I menyen på nettsiden og/eller
baneoversikten
HITTEGODS. Skulle du finne noe som ikke er ditt, kan dette leveres i sekretariatet. Har du mistet
noe – sjekk samme sted.
PREMIERING:
Premieutdeling vil foregå under banketten lørdag kveld.
 Vinner i hver klasse får en lagspremie
 Vinner I hver klasse får en vandrepokal som beholdes
etter at barnehagen har vunnet denne tre ganger,
leveres tilbake neste år.
 Taper av finalen (toer) i hver klasse får en lagspremie
BANKETT:
Holdes i Hotellets ballsal og starter klokken 2000 lørdag 10. juni.

