KVALIK I HARSTAD
26.-28. APRIL
Vi er klar til å være deres vertskap under
kvalifiseringen for opprykk til 2.div sesongen 19/20.
Vi har her samlet en del informasjon som kan
være nyttig å vite på forhånd.
Savner dere info om noe er det bare å ta kontakt
😊

Kjekt å vite:
• Ankomst / Avreise
• Transport
• Kampavvikling
• Kafeteria
• Nemus Harstad
• Speakertjeneste
• Streaming

ANKOMST/AVREISE/TRANSPORT
Vi har 16 seters minibusser og biler i kjøring fra fredags
formiddag til søndags kveld. Vi kjører mellom flyplass –
hall – hotell.
Ønsker dere å booke transport må det gjøres før 17.april.
Priser pr.lag:
Minibuss t/r flyplass: 1200,-

Velkommen

Minibuss t/r hall/hotell til alle tre kampene: 800,-

KAMPAVVIKLING
Alle kampene avvikles i Stangneshallen på vanlig dekke.
Hummel sponser matchball som det skal spilles med. Det
er ikke lagt opp til innløp, men speakerne vil introdusere
lagene før kampstart. Lagene skal være klar på banen 3
minutter før kampstart. Ved lik draktfarge er det laget
som står oppført som bortelag som må stille i alternativt
draktsett eller vester. Det serveres frukt i pausen i
garderoben.

KAFETERIAEN

SPEAKERTJENESTEN

i hallen vil være fylt opp med sunn, god og ernæringsrik
mat gjennom helgen. På menyen finner dere: Biff
Stroganoff, Kylling m/tilbehør, bagetter med forskjellig
pålegg, pastasalat, kyllingsalat, forskjellige yoghurtalternativer, smoohies i tillegg til vanlige kioskvarer.
Det selges også:
Klister 325,- pr. boks
Isposer 10,- pr.stk

består av tre dedikerte speakere som
skal bidra til at det blir god stemning
i hallen under kampene. Har dere
info, historier, ting som er verdt å
vite, statistikker, kallenavn, kanskje
noe som har bidratt ekstra for at
dere skulle komme til kvaliken eller
holde sammen som lag?
Send info til Atle:

Tape 40,- pr.stk

atle.magne@gmail.com

NEMUS HARSTAD
stiller kiropraktorer til disposisjon for alle lag
lørdag/søndag.
Det tilbys vurdering og behandling ved behov.
Tilbudet er gratis, ved stor pågang vil det bli laget en
timeliste.
Dersom noen lag har med seg eget medisinsk apparat er
de hjertelig velkommen til å jobbe sammen med oss.

STREAMING
av kampene blir det selvfølgelig slik at alle deres trofaste
supportere får fulgt med og sett kampene. Mer info om
dette kommer!
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Kontakt oss:
beate@harstadhk.com
Tlf: 97 50 14 83
etter 15.30

