MS CUP 2020 – TRÆNER GUIDE!
KÆRE TRÆNERE
Hermed en lille guide for at gøre det nemmere for jer, i forhold til
stævnet.
• Når I ankommer til hallen, skal I kontakte stævnekontoret, kom kun en person
derover.
Ved stævnekontoret får I udleveret deltagerkort, tilskuerarmbånd og alle de
informationer I skal bruge.
• Gå derefter direkte til hallen som I bliver anvist. Der er en zone I hallen som er
afmærket til jer, hvor I kan have jeres bagage og kan spise jeres mad.
• Vi har delt hallerne op i farver, så man kan kun komme ind i den hal som ens
farve på deltagerkortet passer til.
Det gælder også for tilskuerarmbåndene.
• Jeres spillere skal derfor ALTID gå med den keyhanger hvor deltagerkortet
hænger I, undtagen når de spiller kamp selvfølgelig.
• I får frokost og frugt udleveret i en kasse samlet til hele holdet.
• HUSK at minde jeres spillere om at spritte af ofte, og både lige før og lige efter
kamp.
• Hold afstand, især til dommerbordet, mindst 1 meter.
• I hver hal findes flere officials som I kan kontakte ved spørgsmål.
• I bedes opholde jer I hallen, eller udenfor. Undgå kontakt med jeres øvrige
hold hvis I er flere hold afsted.
• Når stævnet er slut for jeres vedkommende bedes I hurtigt forlade hallen, da
vi skal have gjort rent til de næste der kommer.
• Hvis I ender nummer 1 eller 2 ved stævnet, skal I forbi stævnekontoret og
prøve præmie størrelser med jeres spillere.
I bedes hjælpe spillerne med at prøve størrelser og derefter skal I udfylde den

samlede liste med størrelser.
Man kan tilkøbe navn og nummer på sin præmie, det koster 60 kr.
Vi har lavet en masse tiltag og overholdt alle retningslinjer som vi skal, men vi har
brug for jeres opbakning og hjælp til at effektuere alle reglerne.
Så hjælp os ved at holde styr på jeres egne deltagere og tilskuere.
Har I spørgsmål kontakt os endelig, ellers glæder vi os til at afvikle et sportsligt
fedt stævne.
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