NM sluttspill i Innebandy for G18
9.-10. april 2016 i Asker
Asker IBK ønsker velkommen til NM sluttspill i Nesøyahallen
Hallen:
Nesøyahallen på Nesøya skole
Adresse: Tverråsen 4, 1397 Nesøya
Nesøyahallen er en del av Nesøya skole som er en ny barneskole i Asker. Dette er en åpen skole slik at
det er fysisk mulig å vandre mye rundt. Under NM så vil flere om råder bli sperret, da skoleledelsen
ikke ønsker at vi er på disse områdene. Og vi ber besøkene hjelpe til å overholde de stengslene som
er satt opp.
Parkering
Det er et parkeringshus under skolen med plass til 60 biler. I tillegg så er det noen plasser ute, som
blir reservert til busser.
Vi oppfordrer derfor til mest mulig samkjøring.
Inngangspenger
Inngangspenger vil være kr 50 pr dag. Barn under 16 år er gratis.
Garderober
Det er 4 garderober i Nesøyahallen, fordeling av disse vil bli lagt ut på hjemmesiden når
kampoppsettet er klart. Det er låsbare skap i garderoben, så det kan være lurt å ta med en hengelås.
Oppvarming
Oppvarming må fortrinnsvis gjøres utendørs, dere kan beregne maksimalt 5 min på bane før
kampstart. Vi holder baller til oppvarmingen.
Det er kun lov å bruke ball inne i selve hallen.
Kiosk
Det vil være kiosk i Nesøyahallen hvor vi selger calzone, baguetter, pølser, kake og vafler. På lørdag
er det også mulig å kjøpe en Tacogryte.
Samtlige lag kan få servert lunch, middag og frukt i løpet av helgen. Bestilling skjer via egent skjema
og må gjøres innen 31.mars 2016.
Det vil være mulig å betale med Vipps (Asker Innebandyklubb) eller kort i kiosken
Asker Innebandyklubb
Postboks 6
1389 Heggedal
Org nr: 994862006

askeribk.no
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Kampavvikling
Hjemmelaget i henhold til kampprogrammet har banehalvdelen til venstre sett fra sekretariatet.
Stram tidsplan krever effektiv avvikling. Vi henstiller derfor til lagene om:
§
§

Oppmøte i god tid
Kampskjema klargjøres i god tid

Kampskjema fås ved ankomst
Kampskjema vil være forhånds utfylt basert på tilsendte laglister. Hvert lag har til ansvar å komme
innom arrangement sekretariatet for å lese lesegjennom og signere kampskjemaene i god til før
kampene.
Laglister og ansvarlig trener/lagleder
Liste med spillere og trener/lagleder til bruk i program /speakertjenesten ber vi dere sende på mail til
arrangement@askeribk.no innen torsdag 31.mars ( vennligst bruk vedlagt skjema).
Gjestenett i hallen
Det vil være mulig å logge seg på et gjestenett i hallen. Påloggings info vil være tilgjengelig når dere
kommet til Nesøyahallen.
Overnatting
Asker IBK har fått en god avtale med Scandic Asker om overnatting.
Enkeltrom 790,- og dobbeltrom Kr. 830,- . Pris per ekstraseng i dobbeltrom er kr 220,- pr. seng
Prisene inkluderer frokost.
Fint om dere kontakter Scandic Asker, 23 15 54 00, så fort som mulig å booker rom hvis det er
aktuelt.
Ønsker dere andre alternativer for overnatting, ta kontakt med styret@askeribk.no.

Ønsker dere hjertelig velkommen til Nesøyahallen og lykke til i kampene.
Sportslig hilsen
Asker IBK

Hjemmeside : http://nmg18.no
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