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Information till föräldrar/publik

All information finns på www.gymnastik.varbergsgif.se

- Startlistor

- Tävlingsbestämmelser

Det kommer inte att vara någon resultatredovisning på hemsidan denna gång. Detta pga. nya

riktlinjer från Svensk Gymnastikförbundet. Bortsett från WCT Tvåan/Trean där resultaten

går att följa live.

Adressen är Kockatorpsvägen 3. Se bifogad vägbeskrivning.

Det finns tre mindre (avgiftsfria) parkeringar i anslutning till hallen och i mån av väder

försöker vi iordningställa tillfälliga parkeringar. Om vi har otur med snö ber vi er att parkera

lika tight som vanligt även om linjerna inte syns så lika många bilar får plats. Då det är

många lag som kommer tävla samtidigt kan det bli brist på parkeringar nära hallen. Under

morgonen kommer det finnas parkeringvärdar på plats som hjälper till med placering av

bilar. Om det är fullt så släpp av passagerare vid hallen och parkera lite längre bort på t ex en

förskola eller i bostadsområden.

Tänk på att inte använda er av bussparkeringen, då den kommer behövas till de lag som

anländer med buss.

Hallen öppnar 7:30 på lördagen och 8:00 på söndagen.

Entréavgift för vuxen 60:- (en dag) 100:- (två dagar), barn 5-15 år 40:- (en dag) 60:- (två

dagar), barn under 5 år gratis. Vi tar Swish och kontant.

Det finns gott om plats för publik på läktaren i Friidrottshallen. I Idrottshallen finns två

mindre läktare. Hallen kan upplevas kall, så ta gärna med en extra tröja. Nivå 7 tävlar i

Idrottshallen - direkt till vänster i entrén. Nivå 2/3-6 tävlar i Friidrottshallen - trappan upp

till andra våning i entrén. Efter tävlingen ber vi alla att ta med sig sitt eget skräp från

läktaren.

Tänk på att inte gå in på tävlingsytan med ytterskor vid eventuell fotografering efter

tävlingen.

Kiosk kommer att finnas på plats. Vi tar Swish och kontant. Där kan man köpa toast, korv

med bröd, frallor, dricka, kaffe, frukt, fika och godis.

Varmt välkomna!
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