VÄNNÄS VOLLEYBOLLKLUBB
hälsar deltagande lag välkomna till

GAMEN GAMES
23-24 mars 2019

Nu i helgen 23-24 mars spelas Gamen Games. I år med 36 anmälda lag och drygt 200 spelare.
Lagen kommer från tio föreningar i norra Sverige; Glommersträsk, Härnösand, KFUM Umeå,
Skellefteå, Malå IF, Stöcke IF, Stenstaden (Sundsvall), Vännäs, Norsjö och Holmsund. Det blir
som vanligt två härligt intensiva dagar där Vännäs VKs alla tillgängliga ideella resurser och
kommunens lokaler m.m. utnyttjas maximalt med spel på samtliga tre idrottshallar,
busstransporter, matservering på Liljaskolan av hotellets catering, film på Medborgarhusbion
och övernattning i Hammarskolans klassrum. Varmt välkomna till ett snöigt Vännäs! I år
slipper vi omställningen till sommartid! 
Plats
Hammar-, Lilja- och Vännäsbyhallen
Tider
Lördagens matcher börjar 10:00 och slutar cirka 18:00. Söndagens matcher börjar 9:00 och sista match börjar 15.00, så
turneringen bör vara avslutad cirka 16.00. Se spelprogrammen (mejlas ut och läggs upp på www.vannasvk.se) för mer
detaljer.
Näthöjder och bollar
Sexmanna:
 U17-flickor
 U17- pojkar
Fyrmanna:
 Level 6 och 7

näthöjd: 218 cm seniorboll
näthöjd: 235 cm seniorboll
näthöjd: 210 cm seniorboll

Ni behöver inte ta med egna uppvärmningsbollar men det är fullt tillåtet. Hjälp oss bara att hålla rätt på de bollar vi
tillhandahåller så att de inte följer med ut ur hallarna.
Tävlingsregler:
Vi spelar enligt Svensk volleybolls reglemente (ctrl-klicka på länkarna) för fyrmanna- och sexmannavolleyboll.
Matcher i gruppspel spelas i två set till 25 poäng. Första och andra set startar från 7-7. Eventuellt avgörande set startar
från 0-0. Även söndagens placeringsspel kan vara upplagt i gruppspelsform och då gäller också två set. I utslagsmatcher
under placeringsspelet spelas ett avgörande set till 15 poäng (två poängs skillnad krävs alltid i volleyboll). Eftersom att
det är trångt mellan baslinje och vägg på hallarna (1 m) får en fot trampa över baslinjen vid serve medan den andra
foten måste vara helt bakom linjen då bollen slås. Dock kan den vara i luften så länge den är bakom linjen. Som domare
finns möjlighet att påpeka för spelare som är ”på gränsen” att vara lite försiktiga. Vid hoppserve ska upphoppet ske helt
bakom linjen.
Uppvärmning
Bollning och insmashning på matchbanorna medges endast om det finns tid till detta. Alla ansvarar för att satta
starttider hålls. På Hammarhallen finns den lilla gympasalen en våning upp med möjlighet till uppvärmning.
Funktionering
Lag som funktionerar ställer upp med domare och sekreterare. Vi använder förenklade matchprotokoll. Det finns ett
tävlingssekretariat på varje hall där funktionerande lag själva hämtar ut och lämnar in matchprotokoll.
Bussar
Observera att det är 7 km mellan orterna Vännäs och Vännäsby. För lag som inte har egna fordon att tillgå kommer en
buss att gå mellan Liljaskolans matsal och Vännäsbyhallen. Vår busschaufför på lördag är pappa till en av våra 09:or i
Kidsvolley och heter Fredrik Karlsson 070-6309508. Säg gärna Hej Fredrik! 
12.30: Bussfickan nedanför Liljaskolans matsal - Vännäsbyhallen
12:45 Vännäsbyhallen - Bussfickan nedanför Liljaskolans matsal
17:50 Vännäsbyhallen - Bussfickan nedanför Liljaskolans matsal

ALLERGI
Bland deltagare och skolelever finns personer med luftburen nötallergi. Därför är all hantering av nötter absolut
förbjudet i hallar, matsal och skolbyggnader.
Värdesaker
Förvara inte värdesaker som mobiler, dyrbara kläder etc. i omklädningsrum eller olåsta klassrum. Ta med istället.
Priser
Lagpris delas ut till 1-3:e lag i varje klass. Pris till ”bästa” spelare delas ut i alla klasser, ett till en tjej och ett till en kille
i den mixade klassen. Teknik, spelförståelse, fair play och ledaregenskaper ingår i den subjektiva bedömningen.
Prisutdelningen sker direkt efter att finalerna spelats klart på söndagen.
Anmälningsavgifter och deltagaravgifter:
Anmälnings- och deltagaravgifter ska vara insatta i förväg föreningsvis på bg 579-8970 ange förening och antal lag (se
inbjudan för avgiftsnivåer).
Deltagarkort:
Förbeställda kort finns förberedda i lagkuvert och hämtas ut i det hallsekretariatet där ni börjar spela på lördag. Kortet
ska bäras med och visas upp vid måltider och bio.
Logi
Gästande lag övernattar på hårt underlag i Hammarskolans klassrum. På lördagen öppnas skolan först efter 17:00 (för
att undvika skadegörelse och stölder av obehöriga). Lag som vill lämna av nattpackning tidigare ringer till vår
logiansvarige Nisse Eklund (Alice i damlagets pappa), 070-588 03 64, för att bestämma tid då han kan släppa in er.
Klockan 23.00 ska det vara tyst och lugnt i korridorerna. Alice är en stenhård nattvakt! Innan 11.00 på söndag ska lagen
ha städat klassrummen, ställt tillbaka skolbänkar samt ha burit all sovutrustning till skolans entré. Lägg packningen i
föreningsvisa högar. Ta med det ni behöver under dagen till idrottshallarna. Ring Nisse när ni ska hämta.
Bio
Vi visar filmen Into the Spider Verse på lördag kväll i medborgarhusets biosalong i Vännäs. Kom i tid. Entrédörrarna
stängs 20:00. Till bion har alla med deltagarkort tillträde. Nytt för i år är vi har försäljning på själva bion av
biopopcorn, godis och dricka. Tacka Stella Alma-Li och Vännäs kommun för det! Kom i tid för att hinna handla och
se till att ta med ert skräp ut efter filmens slut.
Matbespisning
I Liljaskolans matsal serveras alla med för måltiden inköpta deltagarkort:
Lördag:
Lunch
11.00–13.00
Middag
16.00–18.15
Söndag:
Frukost
07.00-09.00
Lunch
11.00–13.00
Håll er inom utsatta mattider genom att turas om att äta och döma inom laget. Läs spelprogrammet noga i förväg och
planera ert ätande. Kontakta tävlingsledningen i god tid om ni upptäcker problem med att hinna så försöker vi
tillsammans lösa detta. All mat måste vara beställd i förväg liksom specialkost. Efter 17/3 debiterar vi allt som beställts.
Det går inte köpa tilldeltagarkort på plats i matsalen. Enstaka kort per förening kan köpas när ni hämtar ut
deltagarkorten på lördag morgon (ej för specialkost).
Kiosk
I hallarna säljs varma mackor, läsk, festis, kaffe och hembakta kakor.
Hemsida och sociala medier
Spelprogram och information läggs ut på www.vannasvk.se. Bilder ut på klubbens Facebook och Instagram. Säg till om
ni inte tillåter det. Använd gärna hashtaggen #GamenGames när ni delar så kan vi se varandras inlägg.
Varmt välkomna till en ASKUL turnering!
Med vänlig hälsning, Krister Andersson, tävlingsledare, 070-229 82 05, krister.andersson@vannas.se
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