LITT INFO OM BALDUS CUP!
Først og fremst vil vi ønske alle velkommen til Lillehammer og Baldus Cup!
Nedenfor har vi laget noen punkter ”kjekt å vite” når man kommer til Lillehammer.
Innsjekk: Alle lag må registrere sin ankomst ved Hovedsekretariatet i Håkons hall før første
kamp. Laglister må være fylt ut på forhånd (liste tilgjengelig på vår hjemmeside) og komplett
lagsliste leveres ved innsjekk. De som har bestilt deltagerkort får også utlevert disse ved
innsjekk. Hovedsekretariatet åpner Fredag kl 15:00.
Skoleovernatting: På grunn av SFO-virksomhet ved de fleste skoler fredag, er innsjekk fra
kl.17:00. På skolene blir dere forlagt i klasserom eller gymsal. MERK! Med tanke på
plasskapasitet i klasserommene oppfordrer vi alle til å benytte madrasser under 1 meter
bredde. Det er forbudt å parkere på skolegårdene. Anleggene skal i sin helhet være en bilfri
sone, dette er nødvendig med tanke på deres og deltakernes sikkerhet ved brann eller andre
hendelser. Bilister henvises til parkeringsplassene ved skolene. På søndag må alle lag sjekke
ut av skolen før kl. 14.00.
Ytterligere viktig informasjon finnes på: www.baldus.no
Matservering: De som har bestilt deltakerkort med mat etc har bespisning i Curlinghallen
vegg i vegg med Kristins hall. Vi vil ha glutenfritt alternativ.
Transport: Vi har shuttelbusser som går fra fredag ettermiddag til søndag etter siste kamp
mellom alle spillesteder. Bussrutene finner dere på: www.baldus.no
(deltagerbånd=bussbillett)
Kamper: Kamper i 9-11 årsklassene spilles 1x15 min. Øvrige klasser 1x20 min. I klassene 9-11
år spilles aktivitetsserie. I 12-18 år er det innledende puljespill, deretter går alle lag til Asluttspill. Les øvrige regler under sport på www.baldus.no
Dommere/Fair Play: Vil nevne at vi ønsker alle lag følger Fair Play-prinsippet og sørge for
god stemning blant motstanderlag, publikum og ikke minst våre dommere. Vi har en del
unge dommere, så vær snill og ha god tone med dommerne under og etter kampene.
Dommerne vil ha egne observatører under kampene og vi håper dere også respekterer deres
jobb under turneringen.
Sosiale arrangement: Axels Tivoli vil være på baksiden av Håkons Hall alle dagene under
Baldus Cup. Som tidligere år blir det også sosiale aktiviteter lørdags kveld. Her har spillerne
god anledning til å bli bedre kjent med spillere fra andre lag! For de aller yngste (9 - 11 år)
blir det aktivitetskveld i Skogenhallen. For de mellomste (12 -13) blir det vanndisko på
Jorekstad. For de eldste (14-18 år) blir det sosial kveld i kafeen i Kristins Hall.
Hilsen Svein Brubakken, turneringsleder.

Vi gjør vårt beste for at dere skal få et trivelig opphold!

