Til alle gjester, aktive som tilskuere under årets Åpningscup.

IL Nordlandet har gleden av å invitere dere alle til å ta del i vårslippet av fotballbein utendørs.

Vi vil derfor komme med noen praktiske opplysninger
Parkering: IL Nordlandet har de senere årene hatt besøk av Kristiansund Parkering i vårt nærområde
under cupen, og folk har fått bøter for feilparkeringer. Vi har et begrenset område ved selve banen
som det kan parkeres på, men dette er langt på vei stort nok til å romme alle som kommer. Vi
oppfordrer derfor til å parkere lovlig i sidegatene til anlegget.
Inngangsbilletter: IL Nordlandet tar ikke inngangspenger for å komme inn på anlegget
Kiosker og betaling: Vi har en kiosk ved banen, og en kiosk i klubbhuset. Vi har betalingsterminaler,
Vipps og mulighet for betaling med kontanter.
Klubbhuset: I klubbhuset er det bord og stoler som kan benyttes av alle, og av erfaring en plass å
varme seg.
WC: Klubbhuset er universelt utformet og har toaletter for alle våre trengende besøkende.
Garderober: 2 stk garderober i kjelleren av klubbhuset for lagene.
Sekretariat: I klubbhuset, og vi oppfordrer alle Lagledere å ta turen innom før første kamp for å
levere lagsliste.
Dommere: IL Nordlandet har avholdt Klubbdommerkurs i uken før cupen, og vi ser det som flott
læring for våre ungdommer, at man har respekt for deres utøvelse av denne første opplevelsen som
kampledere. Ingen av lagene som deltar, får VM pokalen med seg hjem.
Foreldrefri Sone: Vi oppfordrer til at tilskuere av kampene, holder seg på motsatt side av laglederne.
Fair Play hilsen: På grunn av tett kampprogram oppfordrer vi lagene til å ta Fair Play hilsen kun etter
kampene.

På Nordlandet er «Vi e` bæst på ha det kjækt!» vårt motto, og Fair Play gjelder både på og utenfor
banen for alle involverte.

Velkommen!

