
Hej! Nu är det inte långt kvar till första matcherna i Motala Basket Cup, som
vi har längtat sen förra årets cup. Med det här informationsbrevet vill vi dels
välkomna er till Motala & MBC samt även dela med oss av viktig information.

Hitta till våra boenden
Hårt underlag
Södra skolan - Strandvägen 18
Zederslundsskolan - Prinsgatan 3
Kiosk kommer finnas i logierna med hårt underlag.

Hotell
Hotell City - Kungsgatan 1
Hotell Best Western / Motala Statt - Kungsgatan 6-8
Hotell Östermalm - Östermalmsgatan 20

Vandrarhem
RTS Sverige AB Vandrarhem - Agneshögsgatan 26
Kom ihåg att egna sängkläder behöver tas med (lakan, örngott, påslakan).

Matsalar
Södergården - Holmsvägen 9
Karin Boyeskolan - Långbackagatan 2

● Lag som har logi på Södra skolan eller vandrarhem äter alla sina måltider i
Södergården.

● Lag som har logi i Zederslundsskolan äter frukost och kvällsmacka på Karin
Boyeskolan. Övriga måltider i Södergården.

● Hotellfrukosten serveras i respektive hotell. Kvällsmackan för hotell serveras i
Södergården.

Klicka här för att komma till matmenyn samt matsalens öppettider.

I matsalen kommer vi ha avstånd mellan borden (därav blir det begränsat antal som kan äta
samtidigt) och endast släppa in fem personer i taget för att det inte ska bli trängsel vid
buffén. Kön till matsalen sker utomhus, även i kön är det viktigt att avstånd hålls (gärna
samma avstånd som vid passningar på träning). Var i god tid till maten!

Vi kan även stolt berätta att allt kött som serveras i våra matsalar i Motala Basket Cup är
Svenskt kött som även är märkt med Kött från Sverige. Läs gärna mer om Svenskt kött här.

Trafik
Samma helg är det tyvärr Vätternrundan, vilket kommer ha påverkan på trafiken och
gatuavstängningar. Framförallt finns det risk att det finns få lediga parkeringsplatser vid
hallarna och matsalarna (även vid hotellen). Räkna med att det tar längre tid än vanligt att
åka i Motala denna helg, så var ute i god tid. Ingen vill att det ska bli förseningar i hallarna.

Länk till trafikinformation med avstängda gator och parkeringar

I Motala finns det inte sparkcyklar att hyra för att susa fram på mellan hallarna - vilket hade
varit smidigt denna helg :)

https://motalabasketcup.se/2021/matmeny
https://svensktkott.se/
https://motalakommun.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=769e85bb95154bf89ee24905b9bd8358


Kollektivtrafik
Under cuphelgen kommer det vara kostnadsfritt att resa med bussarna i Motala tätort. Läs
mer om det och hur Vätternrundan påverkar kollektivtrafiken med bla. avstängda hållplatser
här. Tidtabellerna finns på https://www.ostgotatrafiken.se/.
Med egen tidigare erfarenhet av att åka buss under Vätternrundan är att det tar extra lång tid
att åka mellan hållplatserna pga mycket trafik och avspärrningar.

Covid-19
Vi har tagit fram åtgärder och förväntningar på deltagande lag på hur vi ska kunna
genomföra turneringen på ett smittsäkert vis. Det är jätteviktigt att detta följs och gå även
igenom det med era spelare. Här finns åtgärderna.

Innan avfärd hemifrån: gör en “coronacheck” och kolla om det är någon som uppvisar
symtom. Personer som är sjuka eller uppvisar mindre symptom får ej närvara/delta.
Spelare, ledare, domare, funktionärer och ev publik som uppvisar symtom ska inte vara
aktiva i Motala Basket Cup - varken på planen eller läktaren. Förbered en plan med
hemtransport om någon spelare/ledare skulle få symtom under turneringen.

Solidsport
Alla matcher kommer att livesändas på Solidsport och är även möjliga att kolla på som
repris. Pris: All Access 179 kr (se alla matcherna i MBC 2021), styckpris per match 79 kr.
Tipsa gärna era supportrar som stannar kvar på hemmaplan.

Solidsport.com/motalabasketcup

In- och utcheckning
Cupkort hämtas i cupkansliet som finns i källaren/bredvid omklädningsrummen i Motala
Sporthall. En coach per lag hämtar cupkorten, det går även bra att samma person hämtar
flera lags cupkort. Det är även här förbetalda matkuponger hämtas. Cupkansliet öppnar
16:00 på fredagen. Cupkorten hämtas innan incheckning på skolan, det går också bra att
hämta efter matcherna. Vandrarhems incheckning gör ni i cupkansliet, utcheckning senast
14:00.

Boende på hårt underlag:
Lagen får tillgång till skolan tidigast klockan 17:00 på fredagen.
Senast kl. 14.00 söndag ska skolsalar/logi/vandrarhem (vandrarhem enligt
överenskommelse i samband med incheckning) vara tömda och städade och godkända av
logivärdarna innan avfärd. Depositionsavgiften kommer vid godkänt städ att återbetalas i
veckan efter cupen till angivet kontonummer.

Hotell:
Hotell City
Incheckning: från 15:00
Utcheckning: senast 11:00 - senare utcheckning (till senast 15:00) är möjligt för 100 kr per
rum. Meddela/betala detta till hotellet i samband med incheckning.

Best Western / Motala Statt
Incheckning: från 15:00
Utcheckning: senast 11:00

https://www.ostgotatrafiken.se/info/nyhetsarkiv/vatternrundan-paverkar-kollektivtrafiken2/
https://www.ostgotatrafiken.se/
https://static.cupmanager.net/uploads/T/h/xp1/covid-19-information-11_8-mbc-2021-.pdf
https://solidsport.com/motalabasketcup


Cupkansliet

I cupkansliet säljer vi bla våra cup t-shirt i funktionsmaterial, badlakan och vattenflaskor.
Betala gärna med Swish när du handlar hos oss.

Du hittar oss mittemot omklädningsrummen i Motala Sporthall.
Det är här man hämtar cupkort.
Vi öppnar 16:00 på fredagen. Mobilnumret hit är 0763376315.

Matchinformation
I våra hallar gäller detta:

● Våra hallvärdar släpper in lagen när det finns omklädningsrum lediga.
● Vänta utanför tills hallvärden välkomnar er in i hallen. Inne i hallen kommer

hallvärdarna att “slussa” er mellan omklädningsrum och matchplanen.
● Uppvärmning sker utomhus (oavsett väder) för att det inte ska bli trängsel i

korridoren eller på läktaren (A-hallen). Uppvärmning på planen garanteras ej.
● Medans en match spelas väntar lagen till matchen efter i sina omklädningsrum eller

utomhus.
● När matchen är färdigspelad ska lagen skynda sig tillbaka till sina omklädningsrum

innan vi släpper in lagen som ska spela match.
● Vänta i omklädningsrummet tills lagen som har spelat har gått in till sitt

omklädningsrum och hallvärden välkomnar er till planen.

För matcher i A-hallen kan lagen vänta på läktaren om det finns plats och att deltagarna då
sitter på angivna platser för att avstånd ska kunna hållas. Även här gäller det att man väntar
tills hallvärden välkomnar er in på planen (vilket inte blir innan lagen som har spelat matchen
har lämnat matchplanen).

I Motala Sporthall får det vara 150 personer på läktaren och anvisade sittplatser. Lagen som
spelar match räknas ej in i den siffran.

Aktuellt spelprogram och resultat finns på motalabasketcup.se

Att göra i Motala
Vi rekommenderar ett besök på Motala Motormuseum som finns i
hamnen. Dom som säger koden: MBC2021 i kassan får rabatt på
entrén.

16 - år och äldre 70 kr (ord. pris 110 kr)
Lag som övernattar på Hotell City ingår entrén i cupkortet.

Öppettider Motala Motormuseum - Platensgatan 2
Mån - lördag 10:00 - 20:00, söndagar 10:00 - 16:00

https://www.motormuseum.se/


På hemsidan motalasjostad.se finns det tips på aktiviteter, platser värda att besöka och även
var man kan äta. Är ni sugna på fika rekommenderar vi Lilla Hembageriet -
Östermalmsgatan 10 som finns på gångavstånd från Sporthallen.

Populära basketbutiken 2WIN öppnar sin
“pop-up” butik i Motala Sporthall under Motala
Basket Cup.

Följ oss gärna på Instagram och Facebook!

@mo����ba���t���
#:a gärna bilder som ni publicerar från MBC med

#Motalabasketcup2021  | #MBC2021

Vi hälsar er återigen varmt välkomna
till Motala Basket Cup 2021!

https://motalasjostad.se/

