Pre Event Landvetter 19 november

2011-11-14

Hej
Varmt välkommna till pre-event den 19 november i Landetter ishall. Vi hoppas att det
kommer att bli en bra uppstart på årets teamaktiviteter. Följande information är till för alla
som tänkt besöka evenemanget.
Det finns relativt gott om parkering utanför ishallen. Vi kan dock ej garantera att det räcker
till. Landvetter centrum är ett alternativet. Tänk på att det finns en temporär busscentral
utanför ishallen och att all infart till parkeringen sker genom den östra infarten. Parkera ej på
parkeringens genomfart närmast busscentralen. Den har varit felaktigt uppmärkt med rutor
som avmarkerats.
Ni (teamet) ombeds att vara i ishallen senast 1 h innan er istid för registrering. Registering
sker i sekretariatet i cafeterian vån 2 genom att musiken i form av märkta CD överlämnas till
funktionärer. Musiken återfås senare i samma sekretariat.
Det sker inget möte med lagledarna under detta event.
Omklädningsrummen delas i första hand av team från samma klubb. Tanken är därmed att
man skall kunna förvara sina packade tillhörigheter under egen uppsikt även när teamet inte
är på is. Hur omklädningsrummet ska delas får teamen som ska dela göra upp om. Klart är
dock att prioritet har det team som skall ut på isen för tillfället.
Fördelning av omklädningsrum
Omklädningsrum Klubbar
Göteborgs
1
Konståkningsklubb
2
Mölndal, Kungsbacka
3
Ytterby Kungälv, Jönköping
4
Tjörn

Team 1
Boomerang
Spirit
Harmony
Seaside

Team 2

Team 3

Convivium Karisma
Limelight
Together
Joy
Seaflowers

Observera att teamet skall gå på och av isen på olika ställen. Se översikt ishall.
Skridskoskydden måste därmed flyttas och detta sköter varje lag själva.
I schemat framgår hur mycket tid som varje team förfogar över på isen. Det skall räcka med
marginal att utföra uppvärmningsvarv, utföra åk och ev. något extra moment som domarna
eller tekniska panelen vill se igen, om inte kommer de att be er lämna isen. Respektera tiden
och ha koll på vad som händer på isen då laget innan kanske blir klara innan sin utsatta tid
och nästa lag då kan gå på tidigare. Varje ny spolgrupp kommer starta enligt schemat. För
junior och senior kan ni välja vilket program ni vill starta med, samt om ni vill köra hela i en

omgång eller i två delar. Var uppmärksam på uppmaningar från domarhåll (kan tillåta
avbrytning i programmet om något oförutsett skett).
Domarpanelen är placerad på läktaren. Var vänlig respektera avspärrningarna. Vill man nå
bortre delen av läktaren får man gå under läktaren.
Sjukvård är placerad ihop med speaker nära isen.
Det är upp till teamen att välja dräkter. För de team som ämnar åka korta och långa
programmen (junior och senior) väljer en av dräkterna eller en neutral dräkt såsom
träningsklänning. Vill man inte visa upp dräkterna (kanske inte helt klara eller annan
anledning) kan man ta med skiss eller ett exemplar till feedbacken för att få domarnas
synpunkter.
Feedback till tränarna kommer att ske på 2 vån i anslutning till cafet.
Cafet i ishallen kommer att servera lättare mat i form av smörgås, toast och korv med bröd.
Till det kommer ett sortiment av kaffe och kaka. Ingen team har beställt mat. Om så skulle
önskas finns några restauranger i Landvetter. Om hela teamet skall gå dit föreslår jag att ni
ringer innan och bokar.
Cross Kitchen (Asiatiskt) - Byavägen 22, 031-919620
Landvetter Pizzeria - Brattåsvägen 12, 031-918321
Romas Restaurang och Pizzeria – Brattåsvägen 7, 031-918530

Än än gång varmt välkomna till Landvetter lördag den 19 november och lycka till.

Se övriga bifogade dokument för;
•

Deltagande lag

•

Tidschema
o Is-schema
o Feedback-schema

•

Översikt av ishallen

Se klubbens hemsida för den senaste informationen
www.landvetterkk.com
Christian Blom Mob.

0709 577766

Mikael Bjurmalm Mob.

0706951177

