KF Heros tillsammans med Parasportförbundet Gävleborg och Gästriklands
Innebandyförbund samt Samarbetspartners hä lsar er hjä rtligt Vä lkomna till Gavlehov och
World Cup Volt Hockey Pregames 2021.
Vi vill hälsa er riktigt varmt välkommen tillbaka till Gävle och en av Nordens häftigaste
arenabyar.
Hä r finner ni information kring turneringen som ä r bra att veta.
Laguppställningar
Senast torsdag 23:00 vill vi ha era laguppställningar. Dessa ska skickas arrangören och innehålla
namn, fullständigt personnummer och nummer på spelaren och stol. mail: christer@kfheros.se
Parkering
Gratis parkering kommer finnas en bit bort frå n arenan (ca 150 m) I anslutning till arenan ä r det
avgift alla dagar dygnet runt via appen Parkster. Ett få tal HCP platser finns nä r arenan dä r fö rst
till kvarn gä ller....
Sjukvård
Hallen ä r utrustad med fyra stycken hjä rtstartare samt att ett fö rstafö rbandskit finns att tillgå i
anslutning till spelplanerna. Vid AKUT vå rd ä r det 112 som gä ller.
Nödutgångar / HCP toaletter
En karta med utmä rkta nö dutgå ngar samt HCP toaletter kommer finnas vid respektive lags
depå .
Domare / Funktionärer
Samtliga domare samt funktionä rer kommer tillsä ttas av arrangö ren. Om nå gon vill stä lla upp
som volontä r kring att vara funktionä r kring detta gå r det bra att hö ra 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 sä ndas ö ver denna kanal: https://solidsport.com/wcvh
Alla matcher sänds kostnadsfritt.

Det är bara bara att boka på fö r spä nnande matcher i Elinnebandy . Turneringen kommer ä ven
att kunna fö ljas live via Innebandyfö rbundets app.
Tydligare instruktioner finnas vid era depå er om hur man gö r fö r att nä ra och kä ra också skall
kunna fö lja turné ringen på hemmaplan.
Lunch / Kiosk
När var hur? Bjuder vi?
Vid allergi eller vegetarisk kost behö ver Vi få kä nnedom om detta fö r att kunna å tgä rda
luncherna innan fredag kl 17.00.
En mindre kiosk med kaffe, lä sk och godbitar kommer ä ven att finnas fö r fö rsä ljning. O[ vrig kost
få r man tillgodose sig sjä lv (tyvä rr finns igen butik eller matstä lle inom arenabyn utan inom ca
800 meters omnejd).
Invigning av turneringen.
Lördag den 18 september i Alfahallen 08:45 kommer den officiella Invigningen av Pregames
att ske. Hä r vill vi att samtliga lag infinner sig fö r en Gruppbild samt en genomgå ng av
sä kerheten i anlä ggningen. De lag som har matcher klockan 09:00 kan med fö rdel vara ombytta
samt klara i sina stolar fö r fotot (tillå tet fö r ö vriga lag också att komma i stolar samt vara
matchklä dda).
Prisutdelning
Kommer att ske efter avslutade slutspelsmatcher på sö ndagen. d.v.s i direkt anslutning till
avslutad match i placeringsspel, Match om 3:pris samt FINAL. Hä r kommer ä ven bilder att tas på
samtliga lag inkl ledare.
Hjä rtlighet Vä lkomna till World Cup Volt Hockey Pregaems 2021
Vid frå gor kontakta
Christer Ringh KF Heros – 076 144 69 56 , christer@kfheros.se

Varmt välkommen – till Innebandystaden Gävle.

