STÆVNE-INFO TØNDER CUP 2018
Modtagelse:
Fredag er der modtagelse for alle hold i Tønderhallerne, Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder. Det er
vigtigt at alle hold melder sig ved modtagelsen i Tønderhallerne. Vi er tilstede fra kl. 18.00 til
22.00, hvorefter man kan tjekke direkte ind på skolerne. Der vil være mulighed for at træne mellem
kl. 19.30 og 21.30
Relevante mobilnumre:
Modtagelse – Andreas……………………………………23 64 79 50
Dette nr. kan kontaktes såfremt holdet bliver forsinket eller lign.
Der kan IKKE foretages reservationer, afbestillinger eller lign. via dette nr.
Adgangstegn:
Udleveres som armbånd, fredag ved modtagelsen. Armbåndet bedes påsat hurtigst muligt efter
udlevering, da adgang til morgenmad, fest og overnatning kun er muligt for personer, der bærer et
om håndleddet anbragt armbånd.
Løse/forkert anbragte armbånd giver ingen adgang, men inddrages.
Købte/bestilte armbånd vil ikke blive refunderet, men forsøgt solgt.
Overnatning:
Der er adgang til skolerne fra fredag kl. 18:00, men først efter henvendelse i Tønderhallen. Lørdag
vil skolerne være lukket og låst kl. 09:00 – 16:00. Personer uden armbånd vil blive bortvist fra
overnatningsstedet. Der er mulighed for at bade på skolerne.
Affald:
Vi beder jer benytte de udleverede affaldssække og ved afrejse at stille sækkene ved
hovedindgangen udenfor skolerne.
Vedr. benyttelse af overnatningslokalerne:
Kommunens regler:
a) Inventar i de benyttede lokaler må ikke fjernes og skal ved afrejse placeres som ved
ankomsten
b) Udgangsvejene fra indkvarteringslokalerne må ikke blokeres
c) Boldspil må kun finde sted udendørs
d) Rygning må kun finde sted udendørs og ikke på skolens grundstykke
e) Der må ikke nydes alkoholiske drikke på skolen. Såfremt der medbringes alkoholiske drikke på
skolerne, skal disse deponeres hos vagthavende
f) De benyttede lokaler skal søndag morgen afleveres i opryddet stand
TSV-75 henstiller til ikke at medbringe øl og spiritus i klasseværelserne (se pkt. e.). Det er ikke
fordi vi ikke mener, at det er ok med en øl eller 2, men skolens personale, som kommer på
skolerne, finder det ikke ok.
Parkering ved overnatningsstederne:
Parkeringspladserne skal benyttes. Ulovligt parkerede biler vil blive slæbt bort for ejerens regning.
Morgenmad:
Serveres i Multihallen i Tønderhallerne. Kun adgang med armbånd.
Lørdag og søndag: kl. 07.30 – 09.30

Stævnekontoret (Træffetider):
Lørdag: 07.30 – 12.00 og 13:00 – 16:00
Søndag: efter kl. 10:00
Tilbagebetaling af depositum: søndag Kl. 13.00 – 15.00
Kampafvikling:
Lørdag: Kampstart kl. 8:30
Lørdag sættes sidste kamp senest i gang kl. 13 i hal 1, og kl. 17 i de andre 3 haller.
Søndag: Kampstart kl. 9:00
Net højder:
Herrer: ……… 2,43 m

Damer: ………. 2,24 m

Mix: ………2,35 m

Opvarmning:
Opvarmning skal foregå udenfor banerne og før kampstart. Mellem to kampe er der maksimalt 10
minutters opvarmning på banen. Medbring egne bolde til opvarmning.
Præmier: Der er præmier til 1. og 2. plads i hver række. (8 personer pr. hold)
Regler Tønderhallerne:
Alkohol må ikke forefindes udenfor hovedindgangen og i hal-området
Festen lørdag aften:
Kl. 18.00 i Tønder Hal 1 til kl. 2.00.
Maden serveres fra kl. 19:00 – 20:00.
Musikken lukker og slukker 20 min. før festen lukker.
Egne drikkevarer må ikke medbringes.
Kun adgang med armbånd.
Depositum:
Tilbagebetales ved afrejse såfremt:
Holdets dommeropgaver er blevet udført.
Overnatningslokalet er efterladt i fejet, rengjort og udluftet tilstand senest kl. 08.30 søndag
morgen.
Bedes afregnet/afhentet søndag mellem kl. 13:00 og 15:00
Sociale medier:
Der er mulighed for at poste opdateringer og billeder på vores facebook-side ”Tønder Cup Volley”
og på instagram/twitter: #toendercup2017
Med ønske om et godt og hyggeligt stævne
Tønder Cup- udvalget
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