Prel PM Camping
Välkomna till Hallands 3-dagars 2018
Incheckning sker vid infarten till Plönninge, följ vägvisning till Camping. Om har kontrollerat vilken
plats ni är tilldelade, följ skyltning till de olika campingområdena. Tilldelade platser och karta över
området finns på Eventor. Campingområdet ligger i anslutning till tävlingsarenan.
Området består av dels park och trädgård, dels av åkermark. Viktigt att följa anvisad väg till område
B, C och D, då markägaren inte vill ha biltrafik över en vattenledning över vägen. Husbilar är i
huvudsak anvisade platser på asfalterade ytor, vilket i vissa fall kan innebära att klubbar och
framförallt distrikt kan vara delade. Vi har dock försökt förlägga tält och husvagnar från samma klubb
i närheten av husbilsplatserna.
Husbilsplatserna på hårt underlag är 7,5 m breda, detta motsvarar 3 markerade parkeringsrutor.
Husbilar ska backas in.
Övriga campingrutor är 9 x 9 m och enligt Räddningstjänstens regler ska husvagn / tält placeras så
det är minst 4 m till nästa husvagn eller tält. Husvagn / förtält / bil ska placeras enligt skiss. Draget
skall vara vänt mot gatan. Campinggatorna är märkta med A – N och platserna är uppmärkta med
bokstav + siffra för gata och nummer. Av säkerhetsskäl och för att alla ska kunna komma fram, får
inga fordon parkeras på gatorna. Räddningsfordon måste kunna komma fram. Brandsläckare finns
utplacerade på stolpar i området och är markerade med en röd plasthink eller röd flagga på toppen.
Vid allvarliga nödsituationer ring 112.
Phone number for emergency call in Sweden is 112.
Hygienområde med rinnande vatten och avlopp samt bord för disk och tvätt finns vid en byggnad
mitt i parkområdet. Vatten för avhämtning finns också vid byggnaden väster om område F. Detta är
markerat på campingkartan.
Toaletter finns i anslutning till arenan samt intill infarten till område B, C, D. Tömning av latriner ska
göras i toalett märkt ”Latrin”.
Sopcontainer finns vid vägen mot arenan, även kärl för glas och metall. Viktigt att soporna sorteras
till rätt behållare. Funktionärer finns på campingen hela tiden vid en husvagn eller i en lokal märkt
”Campingvärd” vid område I. Där finns möjlighet att lämna in mobiltelefoner för laddning.
Kylklampar finns för utbyte i mindre omfattning. För kontakt ring Ingrid Johansson tel. 070-396 34

35 eller Britt-Marie Magnusson tel. 070-627 38 03.
Duschen är öppen förutom i samband med tävlingarna även på lördagskvällen.
På arenan finns välsorterad servering med mat, sallader, hamburgare, korv, smörgåsar, hembakade
kakor, godis, dricka, kaffe mm. Glutenfria och laktosfria alternativ finns.

Öppet 14.00-20.00 på Etapp 1, 08.00-20.00 på Etapp 2 och 08.00-15.00 på Etapp 3.
I serveringen kan man betala med kort, kontanter eller Swish.
För inköp av livsmedel och andra varor rekommenderar vi Maxi Flygstaden vid infarten till Halmstad.
Öppet 7 – 23 varje dag. Passa också på att utnyttja de rabatter ni erhåller i utdelat flygblad. Vid
informationen finns kartor över Halmstad samt lite övrig turistinformation.

Eldningsförbud råder på hela campingområdet på grund av
det torra vädret.
Grillplats finns söder om byggnaden vid område G och är utmärkt på campingkartan. Engångsgrillar
får inte användas. All grillning på övriga platser är förbjuden.
Stormkök och andra campingkök med öppen eld är förbjudna att använda på grund av den stora
brandfaran. Tänk på brandfaran då det är mycket torrt och eldningsförbud råder utom på anlagda
grillplatser.
För att underlätta för främst tältande erbjuder vi ett kök i den stora byggnaden vid område G. Ingång
från norr vid campingruta G1. Där finns dock ingen köksutrustning så vi ber er ta med egna kokkärl.
Campingavgift 450 kr (efteranmälan 600 kr) faktureras svenska orienteringsklubbar. För utländska
deltagare eller deltagare som inte tillhör någon klubb ska betalning ske på arenan under fredagen.
Campingen är öppen till söndag 15 juli 16.00.

Vi önskar er lycka till i skogen!

