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Logi-PM

Lokal

Åsedaskolan intill arenan vid Åseda idrottsplats.

Bemanning

Skolan är bemannad från lördag kl. 11.00 till söndag kl. 12.00.

Vid incheckning

Incheckning sker i skolan. Varje klubb ska fylla i en logilista som ska lämnas till
förläggningsvärd senast lördag kl. 21.00.

Vid utcheckning

Samtliga lokaler ska vara lämnade senast på söndag kl. 11.00. Lokalerna lämnas i
samma skick som när ni kom. Plocka undan och släng alla grovsopor. Grovstädning
avprickas av arrangören. Skada som eventuellt orsakas på skolans fastighet debiteras
klubben.

Brandföreskrifter

Ta reda på utrymningsvägarna när ni kommer till er sal. Varje person bär ansvar
att känna till utrymningsvägar och var släckningsutrustning finns. Ingen eldning är
tillåten inomhus. Inga nödutgångar eller utpasseringsställen får blockeras.

Ordningsregler

• Antalet personer per sal är begränsat enligt anslag på dörren.
• En person per klubb ska vara ordningsman och ansvarig i varje sal.
Ordningsmannen ska se till att förläggningsutrustning, bänkar och stolar inte
hindrar snabb utrymning vid brandfara.
• Det är förbjudet att röka och dricka alkohol inom skolans område.
• Det är förbjudet att laga egen mat i skolans lokaler.
• Ni ansvarar själva för att värdesaker inte lämnas utan tillsyn i lokalerna.
• Det är inte tillåtet att ladda mobiler eller datorer nattetid.
• Respektera förbjudna områden på skolan.
• Stäng alla fönster när ni lämnar lokalen.
• Alla hjälps åt att bibehålla orienterares goda rykte.

Klubbar

FK Göingarna, Gamleby OK, Halden SK, IK Hakarpspojkarna, Karlskrona SOK,
Kongsberg OL, Linköpings OK, Markbygdens OK, OK Alehof, OK Gränsen,
OK Löftan, OK Orion, OK Reftele, OK Roslagen, SOK Viljan, Sundbybergs IK,
Ulricehamns OK, Västerviks OK, OK Landehof, Boxholm-Mjölby OL, Motala AIF OL

Frukost

Förbeställd frukost serveras kl. 06.00–08.30 i skolans matsal. Frukostbiljetter finns i
respektive klubbkuvert som hämtas i tävlingsexpeditionen på arenan.

Normaltid

Under natten till söndagen sker övergång från sommartid till normaltid.

Välkommen till Åseda och Smålandskavlen!

