Til deltagerlag på Slottsfjellcup 2018
Generell informasjon
•
•
•
•

•
•

Kampoppsett og innkvartering er klart og ligger ute på Facebook Slottsfjellcup og
www.slottsfjellcup.no.
Endringer i kampoppsettet kan forekomme, følg med på Facebook og
hjemmesiden.
Ved eventuelle endringer i innkvartering, vil vi kontakte de lagene det gjelder.
Vi tilbyr Vipps som betalingsløsning under cupen i tillegg til kontanter. Det vil ikke
være betalingsterminaler i hallene eller på skolene. Vi oppfordrer deltagere som
har med kontanter til ikke å ha med store sedler, da det går hardt utover
vekslepengene.
Gjenglemte ting lørdag blir liggende igjen i hallen til søndag, gjenglemte ting
søndag blir samlet inn og oppbevart i en måned. Dersom dere savner noe etter
cupen, ta kontakt på kontakt@slottsfjellcup.no.
Vi har avtale med Norsk Folkehjelp som vil være tilgjengelig i hallene mens
kampene foregår.

Konsert/diskotek
•
•

•

•

Konserten lørdag kveld foregår på Støperiet (gangbro fra Tønsberg Brygge og
over kanalen). Det vil være vakter tilstede både på gangbroen, utenfor lokalet og
inne i lokalet.
Første del av kvelden er for årsklassene 2007 og 2008 (9 og 10 år). Inngang
for disse er inkludert i deltakerkortet, dvs. det trengs ikke egen billett for å komme
inn på dette arrangementet.
Dørene åpner kl. 18.00 og konserten begynner kl. 18.30.
Denne konserten er ferdig kl. 19.30, og alle må være ute til kl. 19.50.
Andre del av kvelden er for årsklassene 2006 og eldre.
Inngang til denne konserten kun for de som har kjøpt egen billett for dette
gjennom Profixio. (Billett kan også kjøpes på cupkontoret før konserten, kr. 50,-)
NB! Det er ikke mulig å kjøpe billett i døra på Støperiet.
Dørene åpner kl. 20.00 og konserten begynner kl. 20.30.
Konserten er ferdig kl. 22.00
For de som har A-kort, vil det gå busser til og fra Støperiet. Siste buss til skolene
går kl. 22.30.

Lokale lag og lag med egen overnatting
•

Lokale lag eller lag som har ordnet egen overnatting, må møte på cupkontoret i
Semsbyhallen (Semsbyveien 102, 3170 Sem) før lagets første kamp. Der vil de
få utdelt lagskonvolutt med info, deltagerkort, t-skjorter osv. Cupkontoret vil være
åpent fredag fra kl. 14.00.

Lag som skal overnatte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Lag som skal overnatte på skolene og ikke ankommer før lørdag, må gi beskjed
om dette til innkvartering@slottsfjellcup.no.
Alle som skal overnatte på skole og har bestilt deltagerkort A eller B, møter opp
på skolen og får lagskonvolutten med info, deltakerkort, t-skjorter, osv. utdelt der.
Skolene åpner på fredag klokka 18.00.
Ved eventuelle avvik på antall deltagerkort, må dere kontakte cupkontoret, dette
skal ikke håndteres av skolene. Kontaktinfo til cupkontoret finner dere nederst i
dette dokumentet. Denne informasjonen vil også være tilgjengelig på skolene.
Lagleder må ta bilde av klasserommet ved ankomst. Klasserommet skal klareres
av skoleansvarlig før avreise søndag.
Doble madrasser er i utgangspunktet ikke tillatt grunnet begrenset plass, men
kan godtas hvis to personer ligger på én madrass.
Alle lag som skal overnatte på skoler MÅ fylle ut romliste (fås på skolen når dere
kommer dit). Listene må være korrekte i forhold til hvem som sover i hvilket rom.
Vi har våkne nattevakter som har ansvaret for sikkerheten på skolene. Disse går
“brannrunder” hele natten. Utgangsdørene vil være låst for uvedkommende fra kl.
23.00 til kl. 06.00 natt til lørdag, og fra kl. 01.00 og 06.00 natt til søndag.
Vi ber om at det tas hensyn til at utstyr som tilhører skolene ikke røres/brukes, og
at det utvises «normal folkeskikk». Utstyr som blir ødelagt på skolene, må
erstattes av klubben/laget som voldte skadene.
Vi minner om at det er ikke er lov å nyte alkohol på skolene i løpet av helgen. Det
er også røykeforbud på skolene.
Frokost blir servert på skolene. Det pakkes en bakk til hvert lag. Denne kan
hentes hos skolevakta fra kl. 06.00 begge dager. Glutenfritt brød ligger hos
skolevakten. Skolevakten vil også ha ekstra med brød og pålegg dersom noen
skulle trenge mer mat enn det som er utlevert.
Middagen blir kylling, ris og salat. Denne blir servert på skolene der lagene
overnatter fra kl. 16.00 til kl. 19.00.
Bussrutene og oversikt over bussholdeplasser legges ut på slottsfjellcup.no og
Facebook når de er klare. De vil også være tilgjengelige på skolene og i hallene.
Det vil ikke gå busser tilbake til skolene på søndag, så lagene må ta med seg all
bagasje fra skolene ved avreise til hall søndag.
Alle lag skal må sjekke ut fra skolene innen kl. 12.00 på søndag.

Adresse til cupkontoret

Semsbyhallen
Semsbyveien 102
3170 Sem
Åpningstider cupkontoret
FREDAG 14.00 – 23.00
LØRDAG 07.00 – 23.00
SØNDAG 07.00 – 20.00

CUPTELEFONEN
479 85 190
Denne vil være bemannet hele helgen i cupkontorets åpningstider.

Følg oss på:
Facebook: Slottsfjellcup
Instagram: @Slottsfjellcup
Hjemmesiden: www.slottsfjellcup.no

Ved spørsmål før cupen, ta kontakt på kontakt@slottsfjellcup.no

Vi gleder oss til å se dere på årets Slottsfjellcup. Ønsker dere alle hjertelig velkommen
til hyggelige og minneverdige håndballdager!

Hilsen Cupledelsen

