Camping PM
Välkommen till campingen för Hallands 3-dagars!

Öppettider

Vi har öppet torsdag 13 juli från kl. 12.00
till söndag 16 juli kl.16:00.

Vägvisning

Campingen finns i Egnared, mellan Källsjö och
Fagered i Falkenbergs kommun. Vägvisning från väg
154 i Fridhemsberg, 3 km norr om Ullared.

Incheckning

På fredagen kommer incheckningen att ske i Fagered,
4km från campingen. Följ vägvisning från
Fridhemsberg, allt för att underlätta trafiksituationen.
Karta delas ut vid incheckning över vilken infart till
campingen ni skall ta. Antingen infart A-H eller
infart I-O.
Detaljerad karta över campingrutor samt
fördelningslista läggs ut på Eventor och
www.hallands3dagars.se senast tisdag 11 juli.

Arena

Tävlingsarenan ligger i anslutning till campingen.

Service

Dricksvatten från tank.
Toaletter.
Sopcontainer.
Tömning av latrin i uppmärkt ”toalett”.
Kylklampar för utbyte i mindre omfattning vid
campingvärden.
Laddning av mobiltelefoner i mindre skala.
Spel och lekutrustning för utlåning vid
campingvärden.
Dusch på arenan i samband med orienteringstävlingen
och lördagen kl. 19-20.
Marka finns på arenan.
Kioskutbud, kakor och godis på lördagen kl. 17-20

Brandsäkerhet

Grilla gärna men endast på anvisad plats för att
undvika gräsbrand. Brandsläckare finns utmärkta med
hink på pinne. Husvagnar placeras med drag utåt
vägen och husbilar backas in. För din säkerhet, håll
rätt avstånd till dina grannar!

Mobiltelefoner

Laddningsmöjlighet i begränsad omfattning kommer
erbjudas.

Klubbcamping

För att möjliggöra trevliga klubbkvällar delar vi ut
campingplatser klubbvis. Vid eventuell sen anmälan
ska vi göra allt vi kan för att ordna plats så nära
klubben som möjligt.

Husbilar

Markförhållandena är goda och husbilar bedöms
kunna köra på området utan problem.

Övrigt

Bränsledrivna el-aggregat är inte tillåtna att använda
på campingen.
Camping utanför tilldelade campingrutor är inte tillåten.

Betalning

Priset är 450 kr oavsett antal övernattningar och
faktureras till din orienteringsklubb. För de som inte
tillhör någon klubb och för utländska löpare sker
betalning på arenan vid ”öppna banor”.

Sen anmälan

I mån av plats tar vi emot sen anmälan, dock mot
förhöjd avgift, 600 kr. Se Eventor eller kontakta
campingchef.

Mer information Kontakta gärna Gunilla Carlsson, campingchef,0729931979, camping@hallands3dagars.se.

