Spar Nord Hørsholm Cup 26-27. maj 2018
Praktiske oplysninger
Hørsholm Svømmeforening byder velkommen til Spar Nord Hørsholm Cup 2018 den 26-27. maj 2018.
Vi håber, vi ved fælles hjælp kan få to gode og spændende dage sammen i Hørsholm Svømmehal.
Her er en række praktiske oplysninger om stævnet, og skulle I have spørgsmål, så tag gerne fat i stævnelederen.

Vejledende
tidsplan

Lørdag/søndag
07.30 Adgang til omklædning og indsvømning
07.45 Holdledermøde i Loungen ved Ishockey
08.15 Official møde i Loungen ved Ishockey
09.15 Stævnestart

Officials

Vi benytter ikke M1 dommere, men skal bruge følgende antal officials pr. klub pr. dag:
Færre end 10 starter: Ingen officials
10-50 starter: 1 M2 dommer
50-150 starter: 2 M2 dommere
150-250 starter: 3 M2 dommere
250-350 starter: 4 M2 dommere
Mere end 350: 5M2 dommere

Omklædning (tøj)

Der er desværre ikke mulighed for aflåste skabe til svømmerne.
Til officials vil der dog være mulighed for at få aflåst tøj/værdi genstande.
Chip til skab fås til officialmødet.

Hygiejne

ALLE aktive svømmere SKAL bruse sig UDEN badetøj, før der hoppes i vandet!
Vi henstiller til, at ALLE svømmere overholder dette!

Medaljer

Medaljetagere samles ved præmiepodiet 5 min. før medaljeoverrækkelsen.
Der uddeles gavepræmie til holdmedley for børn, årgang og junior/senior lørdag.

Glemte sager

Der vil blive opstillet et bord med glemte sager lige ved indgangen til Hørsholm
Svømmeforenings klublokale i svømmehallen.

Fortæring

Morgenmad til officials og holdledere er i forbindelse med holdledermøder og officialsmøder i
loungen ved ishockey.
Frokost for officials vil foregå i loungen ved ishockey begge dage.
Der vil være kaffe/te for trænere og holdledere i klublokalet.

P-forhold

Der kan parkeres gratis foran svømmehallen og ved Hørsholm Hallen.

Hvis man vælger at parkere ved Rungsted Gymnasium, skal man være opmærksom på, at man i
hverdage efter kl. 17 og i weekenden KUN må parkere i 3 timer. HUSK at sætte p-skive.
Det er også muligt at parkere ved Vallerødskolen og ved Hørsholm Hallen/Skaterpark i de
afmærkede båse.
Da, der er cirkus foran Svømmehallen hele weekenden, må der forventes mange biler.

Sekretariat

Åbner kl. 07.00 hver morgen.
Sekretariatet findes ved podiet i svømmehallen ved bane 1 i startenden.

Program- og
resultatlister

Program- og resultatlister hænges op på glasdøren ved trappen til hallen.

Klubbakker

Findes ved indgangen til klublokalet.

Oprydning

Vi beder alle om at benytte de opstillede affaldsspande i svømmehallen, omklædningsrum og
udenoms faciliteter. Og husk at rydde op efter dig/jer.

Overnatning

For de svenske deltagere vil der være overnatning på Vallerødskolen. Der sendes særskilt
information til vore svenske deltagere.

Fotograf

Fotos i svømmehallen

Fotograf Mark Halding er til stede under Spar Nord Hørsholm Cup. Mark vil tage billeder af
svømmerne under stævnet, som bagefter kan købes på Halding Fotos hjemmeside
www.haldingfoto.dk.
Man kan også "forhåndsbooke" et foto før et bestemt heat.
Aftal nærmere med Mark, hvilken svømmer der skal fotograferes.
Portrætter i forhallen
Derudover kan du få taget et personligt billede i fotostudie i forhallen. Her vil der stå en
fotograf klar, og du får mulighed for at få taget et professionelt foto af dig alene - eller
sammen med vennerne. Tag f.eks. dine medaljer om halsen. Billederne fra fotostudiet leveres
efterfølgende elektronisk på din mail og købes med det samme – enten kontant eller på
Mobile Pay. OBS! Se priser på opslaget i forhallen.
Kozy Kitchen

Det er muligt at købe sandwich eller pasta i restauranten Kozy Kitchen for kr. 45,00.

Svømmespecialist
en

Svømmespecialisten vil være til stede lørdag og søndag med en salgsbod i forhallen, hvor du
kan købe svømmeudstyr.

Stævneleder

Annette Hviid Larsen – 2490 8340.

