Til holdledere kamp/teknik

VIGTIGT INFO !!!
VELKOMMEN TIL DM 2017
Hermed de sidste oplysninger omkring DM i Arena Fyn.
BILLETTER:

Adgangsbilletter til hallen lørdag morgen udleveres ved indgangen.
Bemærk at der er i år en samlet kuvert for hver klub. Der er givet billetter til
holdleder for både kamp og teknik. Evt. restbilletter til senere ankomne
deltagere/officials kan efterlades hos folkene i indgangen.

HALREGLER:

Overhold anvisninger og skilte. Det er ikke tilladt, ligegyldigt hvad, at forcere
afspærringerne rundt om konkurrencegulvet. Overtrædelse af dette medfører
øjeblikkelig bortvisning fra hallen. Indgang til konkurrence-gulvet, checkbord,
vestudlevering mv. sker fra modsatte side af den store tribune.

ROLL UPS MV: Klubben må godt opsætte klub roll ups eller bannere i Arena Fyn. MEN - der
må ikke sættes roll ups på eller foran tilskuertribunen eller i forbindelse med
konkurrence-arealet. OG hverken bannere eller roll ups må indeholde
reklamer!!!
KOREA KIDS ZONE: Vi har igen i år oprettet en legezone for børn i Hal A .
OMKLÆDNING: Der er omklædningsrum på modsatte side at den store tribune.
VEJNING:

Fredag aften kl. 17-20 foregår i omklædningsrummene modsat den store tribune.

OPVARMN.:

Der er etableret opvarmningsområde i Hal A – se oversigt på bagsiden af denne or.

BESPISNING:

VIGTIGT !! Det er IKKE tilladt at medbringe mad og drikkevarer i hallen.
Arena Fyn stiller salgsstande op i hallen med diverse mad og drikkevarer.
Arena Fyn har udvidet salgsstanden i år og tilbyder bl.a. kyllinge panini og
kyllingepølser. Der er således tage hensyn til dem der ikke spiser svinekød.

MEDALJEOVERR.: Medaljeoverrækkelse foregår i vandrehal 3 som adskiller Arena med Hal A –
se plan. Vi forventer at lave medaljeoverrækkelse et par gange i løbet af dagen. Vi
annoncerer på dagen hvilke grupper og tidspunkter der køres overrækkelse på
Vi skal have afviklet over 100 medaljeoverrækkelser, så vi har brug for jeres
støtte, så vi kan afvikle det smidigt og effektivt ;-) Så hav venligst jeres
medaljetagere klar !
ENTRE:

Kr. 100,00 – børn halv pris. Vi tager mod mobile pay, kontanter, dankort,
visa/dankort samt mastercard.

Tak for jeres støtte og vi ønsker jer alle et fantastisk DM.
Med venlig hilsen
DM OC – DTaF Events, Team Odense, Skanderborg og Munkebo Taekwondo Klubber

