Praktiske oplysninger:
Stævneadministration:

Placeret i Ringe Boldklubs Klubhus.
Henvend jer der inden 1. kamp fredag.

NB: Husk direkte nummer 71 78 27 28 til Stævnekontor / Nattevagt
Lægevagt region Syddanmark:

Tlf: 70 11 07 07

NB: Kun konsultation efter telefonisk aftale.
Konsultation foregår på Sygehus Ringe – se kort bagerst i mappe.

Taxa i Ringe:

Alex’s Taxi
Mettes Taxi
Palles Taxi

Skadestue:

Sygehus Svendborg, Valdemarsgade 53, 5700 Svendborg

Tlf: 62 66 12 02
Tlf: 62 62 20 60
Tlf: 62 62 28 15

Ringe Boldklub har Falck-abonnement. Dette dækker kørsel af skadede spillere fra
fodboldbanerne til skadestuen, umiddelbart efter skaden er sket. Kontakt
stævneadministrationen. Efter banerne er forladt, når kampe er færdige, dækker
dette abonnement ikke mere, og man er selv ansvarlig for transport til skadestue.

Nogle få men vigtige regler:









Der skal være ro kl. 22:30 på Nordagerskolen. Eventuelt ”snakkelystne”
forældre henvises til centralrummet, så de ikke forstyrrer andre sovende hold.
Ingen adgang med fodboldstøvler på indenfor. Støvler tages altid af udenfor,
inden man går ind i omklædningsrum, ind i Klubhus eller ind på
Nordagerskolen.
DER MÅ KUN VASKES STØVLER VED INDGANGEN TIL OMKLÆDNINGSRUM I
MIDTFYNS FRITIDSCENTER. Der må ikke medbringes beskidte støvler til
Nordagerskolen. De skal være vasket efter kampene.
Rygning må udelukkende foregå udendørs.
Spillernes opførsel er jeres ansvar.
Hyg jer og ha’ det sjovt – og hjælp os alle til et godt stævne.

Husk at udfylde 100% ajourført liste over alle som overnatter
Husk at udfylde overnatningslister på www.ringeboldklub.dk, også med navne på
trænere, holdledere og evt. forældre. Det er et krav fra brandmyndighederne.

Velkomst og evalueringsmøde fredag aften kl. 22:15
Hvis noget er galt / bliver gjort forkert, handler det om at rette fejlen hurtigst
muligt. Derfor vil vi gerne se alle trænere/holdledere til et fælles møde i
Centralrummet ved skolekøkkenet på Nordagerskolen. Vi er vært med en øl/vand
eller et glas vin til trænere/holdledere, så mød op! Der er faktisk mødepligt 

Resultatformidling:
Det er et træningsstævne, så vi har ikke så meget fokus på resultaterne. Alle
resultater bliver lagt på www.ringeboldklub.dk løbende, efterhånden som vi får dem
indrapporteret til stævneledelsen.

Værdiopbevaring:
Vi tilbyder, at hvert hold kan indlevere værdier i en taske eller pose til
Stævnekontoret i Ringe Boldklubs Klubhus. NB: EFTERLAD IKKE VÆRDIER I
OMKLÆDNINGSRUMMENE ELLER I KLASSELOKALERNE PÅ NORDAGERSKOLEN.

Tøjvask:
Vi tilbyder tøjvask og tørretumbling af jeres spilledragter eksklusiv træningstøj.
Vask af et sæt spilledragter koster kr. 100,- Tøjet vil blive afleveret i en samlet sort
sæk for egen sortering. Beskidte strømper med vrangen ud ad vil ikke blive vendt
hverken før eller efter vask. Henvend jer til gangvagten / nattevagten for tøjvask.

Træner/holdleder og forældre bademuligheder:
Spillere tager bad i omklædningsrum i forbindelse med kampe. For voksne kan der
afhentes nøgle i køkkenet lørdag og søndag morgen, eller lørdag aften, så der kan
bades i omklædningsrum ved gymnastiksalen på Nordagerskolen. Spillere bader
IKKE på skolen, da jeres bademuligheder så vil være beskidte i løbet af no time.

Kiosk / Indkøbsmuligheder:
Både i Klubhuset samt på Nordagerskolen er der indkøbsmuligheder.

Isposer / Lægetasker:
Der kan hentes isposer til skadede spillere på Stævnekontoret samt i køkkenet på
Nordagerskolen. Begge steder vil der også være en lægetaske.

Trådløst Netværk:
Der er trådløst netværk i Ringe Boldklubs Klubhus og et godt stykke ud over område
med baner. Nettet hedder RingeBoldklub og password er: rb27rb27
På Nordagerskolen er der også trådløst. De bruger en webbaseret adgangskontrol fra
Aruba. Når Aruba log on siden åbnes i din browser, skal logges på med følgende:
Bruger: anax0127
Password: 222222

Har du spørgsmål – er der noget vi har glemt?
Så kontakt endelig Stævneledelsen i Klubhuset. Ring på 71 78 27 28 (når stævnet er
i gang – og op til stævnet ring 22 33 35 32)

Klubhus / Stævnelederkontor:
Efter ankomst og inden 1. kamp
SKAL I henvende jer på
Stævnekontoret:
(Det er for at vi skal
være sikre på, at
alle er kommet  )

