Service-PM

Öppettider

Fredag

Lördag

Söndag

Food trucks

10.30—22.00

07.00—13.00

Marketenteri/kiosk 1

08.00—24.00

00.00—13.00

Marketenteri/kiosk 2

08.00—22.00

07.00—13.00

Pölder Sport

15.00—21.00

08.00—23.00

06.00—11.00

Första hjälpen

13.00—21.00

09.00—24.00

00.00—14.00

10.00—24.00

00.00—14.00

08.00—24.00

00.00—14.00

Duschar
Infocenter/Tävlingsexpedition

13.00—21.00

Food court

First Camp Bistro och Café

Fyra Food trucks erbjuder mat med personlig touch
och varierande smakriktningar.

I anslutning till arenan ligger First Camp Ånnabodas anläggning som bland annat omfattar en
Bistro med restaurangutbud inklusive fullständiga
rättigheter. Mat- och dryckesmeny finns på deras
hemsida https://firstcamp.se/destination/
annaboda-orebro/. Se öppettider i Ät-PM.

Här finns ett 500 kvm stort matsaltstält där man
kan förtära den mat man köpt från någon av Food
truckarna eller marketenterierna.

Marketenteri/kiosk
Det finns två marketenterier/kiosker som erbjuder
ett utbud av mat och varor av klassisk
”Markakaraktär”, dvs kaffe, bulle, smörgås, varmkorv, läsk, godis, hamburgare, soppa, mm. Kontantfritt—betala med kort eller Swish.

Sportförsäljning
Pölders Sport tillhandahåller sportförsäljning med
ett stort utbud av varor på arenan.

Första hjälpen lördag—söndag
Erbjuds på plats i första hand till de tävlande och
funktionen bemannas av utbildad vårdpersonal
inklusive läkare. Hjärtstartare finns och ambulans i
anslutning till arenan.
Sjukvårdsplats finns också i själva tävlingsområdet och är markerad på kartan. Samtliga kontrollvakter och vätskestationer är utrustade med första
förband. Det kommer att finnas ändamålsenliga
fordon vid behov för transport i skog.
Vid akut olycksfall ring 112.

Avfall
I området finns sopkärl och allt skräp skall källsorteras: mat och restavfall, kartong, papper, glas och
metall.
Varje klubb får en sopsäck i klubbpåsen vilken
också innehåller lagkuverten. Sopsäckarna lämnas
när ni lämnar arenan på angiven plats efter vägen
till parkering/busspåstigning. Ytterligare sopsäckar finns vid behov i infocenter.
Sophantering sker i samverkan med Städa Sverige,
Ragn-Sells och Örebro kommun.

Första hjälpen fredag
Enklare första förband finns på arenan.

Publikt WiFi
Ett publikt trådlöst nätverk (WiFi) finns på de centrala delarna av arenaområdet. Nätverksnamnet är
”10MILA-Guest”.

Duschar
Dusch utomhus. Viktigt att tänka på att vi är i ett
miljöskyddsområde.

Eldningsförbud
Det är absolut förbjudet att elda inom arenan samt
i tältområdena av säkerhetsskäl. Områden med
boendetält har brandsläckare utplacerade på markerade platser.

Toalett finns i damduschen.

Massage

Toaletter

Erbjuds på arenan av Massagebehandling NilsOlov Åsman. Tid bokas via 070-5784140 eller
massagebehandling@bahnhof.se.

Toaletterna är utmärkta på arenakartan. Toaletter
finns norr om arenan, vid båda vindskyddsområdena samt i anslutning till duschen och parkeringen. I arenans norra del finns det även en handikapptoalett.
Det finns även toaletter i växlingsområdet.

Aktiviteter
Prova-på labyrintorientering, både i dagsljus och
mörker.
Prova-på löpskytte samt orientering på karta för
blinda/synskadade.
Plats och tid anslås på arenan.

