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Kvernevikhallen
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Nå nærmer det seg avreise til Stavanger og deltakelse i NM! Vi har samlet litt informasjon til
dere som skal spille i vår hall, Kvernevikhallen. Vi ber dere alle lese gjennom slik at dere er
godt forberedt når dere kommer. Vi gleder oss til å ta imot dere og håper dere får et fint
opphold og gode opplevelser. Vi ønsker alle lag masse lykke til!

Hilsen Sunde Innebandyklubb.

Spillereglement:
Vi ber alle lag sette seg godt inn i reglement og gjøre de nødvendige forberedelser i god tid.
Link til reglement finner dere her

Merk dere spesielt følgende:

“Registrering av kamptropper i TurneringsAdmin eller Min Bandy
Alle lag må registrere sine kamptropper på de publiserte puljekampene i MinBandy eller TA innen
fredag 6. mai  kl. 12.00.

Kamptropper for sluttspill- og plasseringskamper må legges inn så snart kampen fremkommer
med de lagene  som skal spille eller senest 45 min. før kampstart.”

“Signering av kamptropp med pinkode
Alle lagledere må møte i sekretariatet i hallen i god tid før kampstart for signering av kamptropp.
Arrangør  sender ut i forkant av turneringen en oversikt over når laglederne må møte i sekretariatet
for signering sammen  med lagleder for motstanderlaget”.

Lagledere for begge lag møter i hovedsekretariatet 30 min i forkant av hver kamp. Dette
vil foregå i hallen inne ved tribunetrappen.

Merk for semifinalen: Møt opp senest 45 min før kampstart i hovedsekretariatet

Vi minner også på at alle lag er ansvarlige for å ta med eget medisinutstyr. Arrangør vil ha
tilgjengelig nødvendig utstyr til akutt bruk. Det vil være anledning til å kjøpe isposer og
sportstape i kiosken ved behov.

Informasjon om turnering:
Her er link til hjemmesiden for turnering med diverse info.

Adresse til Kvernevikhallen:
Heiloveien 9, 4049 Hafrsfjord
Google Maps kan dere finne her

https://docs.google.com/document/d/1KbSMe-4KXyN2_3H6p-PAKA4Le5UaLJ1AY0kEVBPwzeA/edit?usp=sharing
https://bandyforbundet.no/innebandy/?page_id=8801
https://www.google.com/maps/place/Kvernevikhallen/@58.967978,5.6042256,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x463a4b397b05a911:0x51107246aaa88885!8m2!3d58.9680698!4d5.6067107


Åpningstid lørdag kl 08.00
Åpningstid søndag kl. 08.00

Gratis inngang, spons gjerne kiosken :-)

Parkering:
Det finnes en liten parkering på utsiden av hallen når du kjører ned via Heiloveien. Her er det
mulig å parkere biler. Busser vil nok ikke få plass til å parkere. Kommer dere med buss kan
dere kjøre ned og slippe av spillere (er en liten rundkjøring i enden av veien, også skolegård)
for så å kjøre noen meter tilbake opp bakken. Ved siden av svømmehallen (du kjører forbi
den på vei ned Heiloveien) finnes det en åpen plass som brukes til parkering for store
kjøretøy. Der vil buss kunne stå.

Parkering kan også gjøres fra baksiden av hallen. Da vil man kjøre inn Kvernevik Ring, ta av
mot Alkeveien (Extrabutikk i krysset) kjøre helt opp til du kommer i enden, der ligger det en
skole med parkeringsmulighet. Da går man gjennom skolegården og til hallen (ligger i
skolegården)

Vi setter pris på om tilreisende lag melder inn ca tider de vil ankomme hallen og hvordan, bil
eller buss, slik at vi kan best mulig legge til rette og veilede dere.

Se kart for detaljer:



Garderober:
Det finnes 6 stk garderober, en til hvert lag. I to av de store garderobene finnes det en liten
garderobe, den er reservert til dommere. Ønsker dere å låse døren til garderoben så lås den
innerste døren slik at dommere kan komme seg inn og ut av sin garderobe.

Det er to store garderober (nr. 1 og nr. 6) og 4 mindre. Dere får tildelt etter hvor mange
spillere det er i troppen. Står det likt vil vi trekke lodd. I gangen når dere kommer inn i hallen
vil det stå en tavle med alle garderobenummer og din logo. Det er også logo på alle dører. Vi
ber dere alle ha god skikk og unngå skadeverk.

Inngang til spillehall skal kun skje via garderoben. Det er ikke lov å gå inn via sekretariatet.

Det bes også om å respektere de lag som spiller, gå ikke inn i hallen før kampen er ferdig.

Oppvarming:
Det finnes kun en spillehall. Oppvarming må foregå enten på utsiden eller i gangen
(styrkerom). Tilgang til banen vil skje straks den pågående kamp er ferdig. Baller finnes i
hallen.

Styrkerom:
Det finnes et lite styrkerom i hallen med noen sykler og apparater. Dette ligger inne i
spillehallen, oppe med vindu ut mot spilleflaten (samme vegg som veggklokka). Dette vil
være åpent og fritt til disposisjon for alle lag. Kun inn og ut mellom kamper.

Tribune:
Det finnes kun tribune på en langside. Denne er delt i to med trappen fra inngang. Tribunen
tar ca 200 personer fordelt på begge sider. Vi oppfordrer til å gi plass til supportere til de lag
som til enhver tid spiller kamp.

Kiosk:
Kiosken vil være åpen fra start til slutt begge dager. Det vil finnes et variert utvalg av mat og
drikke. Det vil blant annet være salg av rundstykker, pølser og grilling av hamburgere på
lørdagen. Frukt, kake, yoghurt, smoothie og godteri er også på menyen, så her finnes det
noe til alle. Vi oppfordrer dere til å bruke Vipps #106889 SUNDE INNEBANDYKLUBB

Kontaktperson til arrangør Sunde Innebandyklubb:
Styreleder, Mona Olsen Skoglund
Mobil: 918 74 982
E-post: mona.idrett@gmail.com

mailto:mona.idrett@gmail.com

