Bahco cup 2016
PM Övernattning

Lördag 17/9
15,00

Inkvarteringssekretariatet öppnar på Dalängskolan. Anmäl er innan
ni plockar in era grejor i skolsalarna, ni får själva möblera om i
salarna, men ska sedan ställa tillbaka som det var. Tips, fota
gärna av rummet innan.
Ni som har husvagn måste prata med funktionärer i
Inkvarterings-sekretariatet så ni får anvisning var ni skall ställa den.

Middagstider: Klubbens tid meddelas vid incheckning
16.00
16.20
16.40
17.00

Grupp 1
Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4

Respektera dessa mattider och gå i samlad trupp
17.00

Sista tid för efteranmälan och laguppställningar för stafetten samt
anmälan av enskilda löpare till ihop-lottade lag i sekretariatet.
Frågor? Kontakta Eva Hägnander, 070-2466368

19.30

Ungdomsledarträff, I matsalen kl.19.00. Karin Johansson från
Lidköpings Kanotklubb berättar om deras ungdomsverksamhet och
sitt eget tävlande i OS.

Film

För er som inte åker till badet eller hinner med ändå, så visar vi film
Tider, se anslag i matsalen.

BAD
På grund av att det blir trångt i badhuset så har vi två badtider. Därför erbjuder
vi även ungdomarna att se film i cafeterian.
OBS! Från varje klubb måste minst en ledare följa med till badhuset.
17,45

Första buss går till badhuset. Ta med 5:- om du vill ha ett skåp.

Buss tillbaka går mellan 19,20 och 19,45. För att få någotsånär
jämnt antal till badhuset så företrädesvis de klubbar som äter
tidigare.
20,45

Kvällsfika i matsalen för denna tur.

19.15
21,15

Andra bussturen till badhuset. Ta med 5: - om du vill ha ett skåp.
Buss tillbaka går mellan 20.30 och 21,00.
Kvällsfika i matsalen för andra turen

23,00

Skall det vara tyst och alla skall sova i sina sovsalar.
-zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Söndag 18/9
07.00-08.30
09.00

Frukost serveras i matsalen.
Möjlighet att göra smörgåspaket finns.
Skall skolsalar och gymnastiksalen vara urplockade samt
grovstädade och sopade. Möbler ska vara tillbakaställda som
det var när ni kom. Anmäl er i sekretariatet när ni är klara.
Var rädd om lokalerna så att vi får komma tillbaka och låna dem
nästa år.

Använd endast markerade utgångar.
Rör ej någonting i klassrummen.

Var snälla mot varandra
och

HA DET KUL!

