Välkomna till ert rum!
Incheckning
Rummet lämnas i samma skick som när ni kom. Vänligen ta en minut och titta på
rummet innan ni flyttar möblerna, så att ni vet hur det ska se ut när ni lämnar det.
Ett foto finns uppsatt som hjälp.
Ledare och spelare övernattar tillsammans i klassrum/idrottshall och sover på egna medhavda
liggunderlag/luftmadrasser och i egen sovsäck/sängkläder och på egen kudde.
Utrymningsplaner finns uppsatta på skolan. Det är ledarnas ansvar att informera sina spelare om hur
utrymning sker. Det är viktigt att inte blockera utrymningsvägar med bord och stolar.
Om ni önskar ha helt mörkt på rummet finns det pappersrullar, sax och tejp hos dag- eller nattvakterna
så ni kan täcka era fönster.

Viktigt att tänka på under cupen
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Rummen lämnas olåsta under hela Halör Cup. Vi tar inget ansvar för bortkommet
eller stulet gods. Ni ansvarar själva för era saker.
Inga utomstående får uppehålla sig på skolorna.
Alkohol, rökning eller levande ljus är inte tillåtna.
NÖTFRITT! Vi har barn som är väldigt allergiska mot nötter, så vi ber er att inte
ta in några produkter som innehåller nötter.
För att hålla det snyggt under alla dagar ber vi er att ställa era soppåsar utanför
salen varje morgon.
Senast kl. 21:30 ska ni vara tillbaka på skolan, kl. 22:00 ska det vara tyst i rummet.
Dagvakter kommer att finnas på er skola mellan kl. 07:30–21:30.
Nattvakter kommer att finnas på er skola mellan kl. 22.00–06.00.
Om ni har frågor kring ert boende under cup-dagarna går det bra att ringa respektive skolas
dagvakter (se nedan). Vid övriga frågor ring BK Höllvikens kansli/journummer +46 40 45 11 52.

Utcheckning
Utcheckning sker senast kl. 11.00 lördagen den 12/5. När ni är klara med rummet kontaktar
ni någon av ansvariga dagvakter nedan för att checka ut:
Stora Hammars
skola

Stora Hammars skola
Halörhallen

Sandeplanskolan
Stora

Sandelplanskolan
Lilla

Ängdalaskolan

Camilla Granström
+46 768 29 42 39

Lise Østergaard Källman
+46 702 75 91 56

Christina Andersson
+46 703 32 45 60
Sofia Aprile
+46 762 56 58 22
Pia Olsson
+46 733 20 49 16

Lisa Murmark
+46 709 41 45 41
Madeleine Andersson
+46 702 50 20 22

Mette Eliasson
+46 708 19 51 22
Anette Björkqvist
+46 704 71 30 95

Ert lag är ersättningsskyldigt för ev. skadegörelse eller stöld, samt att en straffavgift tas ut om rummet inte
återlämnas i samma skick som vid ankomst. Vid behov finns städmaterial. Använd svart sopsäck till skräp
(finns på ert rum). Blir den full, så finns fler att hämta där städgrejerna finns.

Vi hoppas ni får en riktigt bra Cup och lycka till!

