Velkommen til Altaturneringen!
Vi ønsker alle påmeldte lag hjertelig velkommen til årets Altaturnering. Årets
deltakerlag kommer i hovedsak fra Finnmark, Troms, men for første gang har
vi også gleden av å ønske to russiske lag velkommen til turneringen. Vi vil
gjøre vårt ytterste for å skape en flott opplevelse for alle involverte og ser
veldig frem til første avspark kl 10, fredag 10. august!
Her har vi forsøkt å sammenfatte litt forskjellig info som vi mener det kan
være nyttig å ha med seg. Vi setter derfor pris på at man leser nøye gjennom.

Kampoppsett
Vi vet at det er mange som venter spent på kampoppsettet, både med tanke
på det sportslige og planlegging av reise. Vi har dessverre støtt på en
utfordring knyttet til kampoppsettet, og det må dermed medregnes noen få
dager til med venting. Ny oppdatering sendes ut til alle når oppsettet er klart.

Spillerlister
Vi krever spillerliste fra alle lag som deltar i klasser med sluttspill. Spillerlisten
registreres elektronisk via påmeldingsportalen. Frist for dette er onsdag 8.
august.

Sekretariatet
Sekretariatet på Alta Idrettspark (bygget til høyre) vil være bemannet fra kl
18:00 torsdag kveld. Alle lag må innom for å hente lagledermappe og
registrere seg.

Lagledermøte
Lagledermøtet avholdes i det store hvite teltet torsdag kveld, kl 21:30. Alle
klubber skal være representert med minimum en person.

Overnatting
Alle som har booket overnatting på skole kan logge inn og se hvor de skal bo.
Innkvarteringen på skolene starter torsdag kl 18:00. Alle lag skal i
utgangspunktet være sjekket ut fra skolene før kl 12 søndag formiddag. Ved
behov for senere utsjekk må nærmere avtale gjøres med innkvarteringsleder
Ingrid Isaksen - 990 30 740.

Camping

Så nær som alle lag som har booket campingplasser har fått tildelt dette i
tilknytning til skolen de skal bo på. Vi har et par unntak og disse skal være
informert om dette. Før ankomst Alta, ber vi alle lag om å sende inn liste
(sendes til ingrid.isaksen@kraftlaget.no) med navn, telefon og regnummer til
på alle campingvogner. Når det gjelder strøm så er det på ingen måte tillatt å
hente fra tilhørende skolebygg! Benytt strømboksene som er satt opp. Vi
anbefaler også at man medbringer en lang strømkabel for å være sikker på å
at man får koblet seg på.
PS! All camping må være bestilt på forhånd. Det lar seg fortsatt gjøre å booke
vognplass/teltplass, men vi vil ikke kunne garantere strøm ved bestilling etter
torsdag 2. august.

Bespisning
Frokost, middag og kvelds serveres i kantinen på Alta Ungdomsskole, med
med ett unntak. Søndag har vi valgt å legge middagsserveringen til
serveringsteltet på Alta Idrettspark. Dette er serveringstidspunktene:
Fredag/lørdag: frokost (kl 7 - 9:30), middag (kl 13 - 16) kvelds (kl 19 - 22)
Søndag: frokost (kl 7 - 9:30), middag (kl 12 - 15)

Parkering
Som i fjor vil det være betalt parkering på hovedarenaen Alta Idrettspark.
Inntekten fra dette går til å dekke leie av parkeringen på jordet, samt til
videreutvikling av parkeringstilbudet.
Prisene er 25 kr for dagsparkering og 50 kr for helgeparkering (3 dager)
Vi oppfordrer til betaling via vipps, men noen av parkeringsvaktene vil også
være utstyrt med betalingsterminal. Parkeringsoblat som klistres på ruta,
deles ut mot fremvist kvittering.

Defilering/premieutdeling
Søndag kl 14 er alle kampene ferdig for de yngste (6 - 11 år). Da stiller lagene
opp på løpebanen på Alta Idrettspark for parade rundt den store gressbanen.
Her håper vi på godt oppmøte fra foreldre og kjente for en flott ramme for
barna. På slutten av paraden rundt banen vil spillerne motta sine medaljer og
takk for innsatsen under årets turnering!

