KF Heros tillsammans med Parasportförbundet Gävleborg och Gästriklands Innebandyförbund
samt Samarbetspartners hälsar Er hjärtligt Välkomna till Gavlehov och Pregames Volt Hockey
2020
Här finner ni information kring turneringen som är bra att veta.
Coronaanpassning.
Samtliga deltagare samt publik kommer feber testas under båda dagarna i entrén samt i hallen där
materialet kommer stå. En checklista kommer även finnas för kom ihåg regler samt handsprit och
munskydd finns att tillgå.
Parkering.
Gratis parkering kommer finnas en bit bort från arenan ( ca 150 m) I anslutning till arenan är det
avgift alla dagar dygnet runt via appen Parkster. Ett fåtal HCP platser finns när arenan där först till
kvarn gäller….
Sjukvård.
Hallen är utrustad med 4 st hjärtstartare samt att ett förstaförbands kit finns att tillgå i anslutning till
spelplanerna. Vid AKUT vård är det 112 som gäller.
Nödutgångar / HCP toaletter
En karta med utmärkta nödutgångar samt HCP toaletter kommer finnas vid respektive Lags depå.
Domare / Funktionärer
Samtliga Domare samt Funktionärer kommer tillsättas av arrangören. Om någon vill ställa upp som
volontär kring att vara funktionär kring detta går det bra att höra av sig innan turneringen till
Christer Ringh 076 144 69 56 eller via mail: christer@kfheros.se
Live streaming av matcherna
Hela turneringen kommer live sändas över denna kanal
https://solidsport.com/wcvh. Priset är 49 kr / match eller 159 kr för hela helgen, bara att boka på
för spännande matcher i El - Innebandy :-). Turneringen kommer även att kunna följas via Innebandy
förbundets app. Tydligare instruktioner finnas vid era depåer om Hur man gör – föa att näta och kära
också skall kunna följa turnéringen på hemmaplan.

Lunch / Kiosk
Vi har nöjet att presentar att en Lunch Lördag (Kycklinggryta ) samt Söndag ( Lasagne ) kommer att
serveras GRATIS till Spelare / Ledare / Assistenter i respektive lag. Vid allergi eller vegetarisk kost
behöver Vi få kännedom om detta för att kunna åtgärda luncherna innan fredag kl 17.00. En mindre
kiosk med kaffe / läsk/ godbitar kommer även att finnas för försäljning. Övrig kost får man tillgodose
sig själv (tyvärr finns igen butik eller matställe inom Arenabyn utan inom ca 800 meters omkrets)
Invigning av turneringen.
Lördag den 10 oktober i Alfahallen 08.45 kommer den officiella Invigningen av Pregames Volt
Hockey att ske. Här vill vi att samtliga lag infinner sig för en Gruppbild samt en genomgång av
säkerheten i anläggningen. De Lag som har matcher klockan 09.00 kan med fördel vara ombytta samt
klara i sina stolar för fotot (tillåtet för övriga lag också att komma i stolar samt vara matchklädda).

Prisutdelning kommer ske efter avslutade slutspelsmatcher på söndagen. d.v.s i direkt anslutning till
avslutad match i placeringsspel 5-7, Match om 3:pris samt FINAL. Här kommer även bilder att tas på
samtliga lag inkl Ledare. Vi måste vara klara senast 16.00 på Söndagen för att Innebandymatch skall
spelas 17.00 i Alfahallen.

Hjärtlighet Välkomna till Pregames Volt Hockey 2020
Vid frågor kontakta
Christer Ringh KF Heros – 076 144 69 56 , christer@kfheros.se
Mattias Bergdahl KF Heros – 076 791 00 04

