Välkomna till Kråkan cup!
På Alla Hjärtans dag (14/2-15) träffs vi i god Handbollsanda, och platsen är Ådalshallen i Kramfors.
Totalt så blev det 29 lag anmälda vilket vi tycker är roligt, då Kråkan cup är relativt nystartad.
Tid för spel ligger mellan 09:00-17:40 och alla lag får minst 3 matcher.
Spel kommer att under hela dagen ske på 2 planer märkta med Plan 1 samt Plan 2.
Hemmalaget börjar alltid med bollen och har sitt mål mot ribbstolarna.
Det är gemensam start och slut på alla matcher, och speltiden är 1*16 minuter. Skulle något lag behöva ha västar
för att tröjorna är allt för lika, finns det att låna i sekretariatet som kommer vara bemannat under hela dagen.
Vi kommer märka ut omklädningsrummen så att det framgår vilka rum som är för tjejerna respektive pojkarna.
(Vi ser helst att endast spelare och ledare är i omklädnings rummen.)
Under våra läktare finns det mycket saker som barnen kan göra sig illa
på, så vi vill inte att barnen är där och springer. Det kommer att sitta lappar
om Förbud att vara under läktaren men vi vill ändå vädja till er vuxna att
hjälpa oss att sprida denna information.
Vi kommer att ha en cafeteria som är öppen hela dagen, det kommer att finnas toast, fikabröd, frukt, läsk, festis,
kaffe/the. Endast kontant betalning gäller.
Under dagen kommer vi även anordna lotterier så ta chansen att vinna något eller några av alla våra fina priser!
Vi kommer göra ordning ett kuvert som alla lag kan hämta i cafeterian.
I kuvertet ligger uppdaterade spelscheman om det blir några justeringar på slutet av veckan. Det ligger också en
lapp där ni (så fort som möjligt) skriver in spelarnas namn, detta för vi ska hinna skriva på Diplomen barnen får
vid sista matchen. Dessa diplom kommer att finnas i sekretariatet.
Lunch erbjuds tyvärr inte under denna dag, men vi har stort utbud på restauranger. Fråga gärna i cafeterian om
tips.
Har ni frågor, maila mig gärna på carina.westerberg@folksam.se eller ring 070-3063268
Handbollshälsningar Carina Molin Westerberg

