SF Grei Innebandy inviterer:

Velkommen til minirunden i Apalløkkahallen 1. & 2. april 2017
Apalløkka hallen 1. april (jenter, gutt 09 og gutt 2010) og søndag 2. april (gutt 07, 08 og mini 2011)
Adresse: Apalløkka hallen Tjernveien 12, 0957 Oslo.
Adkomst bil: Rv 4 mot Gjøvik, ta av på høyre hånd avkjøring til Ammerud. Første vei, ta til høyre
forbi Narvesen. Følg veien rett frem til krysset Ammerudveien/Ammerudhellinga. Ta opp til venstre.
Følg veien helt til toppen ved veiskille høyre/venstre. Her tar du til venstre. Du er nå ved hallen.
Se link: https://kart.1881.no/?r=F5334912
Adkomst T-bane: Linje 5 mot Vestli. Gå av på Ammerud stasjon.
For kart neste side.
Parkering: Det er gode parkeringsmuligheter ved Apalløkka skole/hall.
Merk ingen parkering foran v inngangsparti så unngår vi blokkering for eventuelt utrykningskjøretøy.
Garderobefordeling: Vi disponerer 8 garderober. På hver dør vil det henge en oversikt over lagene
som disponerer garderobene. Det er fint om alle lag kan pakke bagger, klær og utstyr samlet slik at
ting ikke blir borte og for at alle skal få plass.
Anbefaler alle og ikke å legge igjen personlige eiendeler.
SF Grei tar ikke ansvar for det som eventuelt legges igjen i garderobene.
Kampoppsett: Oppslått ved inngangen til banene og ved inngangen til tribunen.
Laglister: Vedlagt finner dere lagliste som kan fylles ut på forhånd og sendes oss så raskt som mulig.
Listen sendes på mail til: innebandy@grei.no
Sekretariatet: styrer kampuret på alle flater – Laglister bes leveres til sekreteriatet i Hall 1
Inngang: Kr. 30,-. (Barn under 15 år gratis) Vi har bankterminal og Vipps.
Vipps inngang 89900, Vipps lotteri 89899 og Vipps kiosk 54575
Tribunen finnes i 2 etg. Publikum henvises til tribunen. Spilleflaten er kun for spillere, trenere og
lagledere.
Kiosk: Finnes ved inngangspartiet og oppe i hall 2. Her vil det bli solgt Frukt, baguetter, toast, pølser,
kake, vafler, brus, vann, kaffe.
Lodd: Det vil være en egen loddstand hvor det selges lodd for kr. 2,- pr. stykk. Remse kr 10,Her er det et bugnende premiebord med mange flotte premier.
Premieutdeling: Vil foregå fortløpende etter at lagene er ferdige med sine kamper. Denne vil foregå i
første etasje ved banene.
Vi ønsker små og store hjertelig velkommen til en fin innebandyhelg i Apalløkka hallen!
Skulle det være moe dere lurer på kan dere ta kontakt med Ann-Mari Bilstad på 92404575, Nina
Einlyng på 91345826 eller Gitte Enerly Selstad på 99234554

