VästeråsIrsta

HF

hälsar

dig

välkommen

till

VÄSTERÅS, 31 MARS - 2 APRIL
KLASSER
U9 – U16 flickor och pojkar
(slutspel i klasserna U12 - U16)
U 10 och U 11 har gruppspel med
omgruppering inför söndagen för att få jämna
matcher.
U9 spelar minihandboll med minst 5 matcher
per lag.
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1 OKTOBER
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DIGITALA
DELTAGARKORT
MED QR-KOD
Deltagarkorten har en QR-kod som scannas av
funktionärerna vid tillfällen då en deltagare
behöver styrka sin behörighet. QR-koden är
unik för varje lag och innehåller bland annat
information om antal deltagare i aktuellt lag.
Ledaren kan därmed ha ett kort för hela laget
eller varje spelare kan ha sitt eget. Med denna
nya funktion behöver deltagande lag inte åka
till vår tävlingsexpedition för att hämta ut
deltagarkorten före turneringen.

CUPBUSSAR

ONLINEINCHECKNING

Lag som har betalt samtliga avgifter har
möjligheten att checka in online via
Irstablixtappen. Man kan därigenom välja om
man vill komma till tävlingsexpeditionen först
eller om man åker direkt till matcharenan eller
förläggningen. Viktigt att incheckning görs
före första match. För lag som inte checkar in
online är vår ambition att man även ska kunna
checka in på förläggningen.

NY TYP AV BOENDE

För att lättare kunna bedöma behovet av
transporter och dimensionera linjerna har vi
för 2023 lyft ur transport med
Irstablixtbussarna från samtliga kategorier
deltagarkort. Transport kan bokas som en
tilläggsbeställning till deltagarkorten.

HOTELLBOENDE
För 2023 differentierar vi priset för
hotellboende utifrån hotellens prissättning.
Det innebär att det kommer att bli olika pris
beroende på vilket hotell och vilken rumstyp
man väljer. Vi kommer att lägga ut information
om hotellens standard samt vilka rumstyper
de erbjuder. Lagen bokar via lagkontot önskat
hotell, rumstyp och antal rum. Därigenom ser
man direkt vilka rumstyper, och hur många
rum, som är tillgängliga vid bokningstillfället.

Vi har för 2023 tillgång till Rocklunda stugby
med 21 st helt nybyggda stugor. Varje stuga
rymmer 8 personer. Stugbyn ligger granne
med Västerås Arena vilket innebär att de som
bor där har gångavstånd till alla planer på
Rocklundaområdet. Stugorna bokas via
lagkontot.

SPELPLANER

Vi kommer att göra vissa förändringar i
utnyttjandet av planerna. Planen i Önstahallen
är perfekt för U10-spel men däremot är
utrymmena utanför planen otillräckliga. Vi
kommer därför inte att använda Önstahallen
för spel. För att i viss mån minska trycket på
ABB Syd och ge U9-lagen en lite lugnare miljö
planerar vi att flytta de två miniplanerna från
ABB Arena till Råbyhallen.
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