DYREPARKEN
HÅNDBALLFESTIVAL 2019
Velkommen til Dyreparken Håndballfestival
Randesund IL s håndballgruppe ønsker, i samarbeid med Dyreparken, Scandic Hotel
Sørlandet, Dyreparken Hotell, Abra Havn og Dyreparken, spillere, ledere, dommere, foreldre
og andre foresatte samt øvrige heiagjenger, hjertelig velkommen til den 16. utgaven av
Dyreparken Håndballfestival.
Vi fortsetter suksessen med 12 baner i Sørlandshallen, hvor våre yngste lag spiller sine
kamper. Dyreparken er i gangavstand til denne, og gjør det enkelt for disse å besøke parken
mellom slagene.
Under festivalen blir det tradisjonen tro konsert i Kjuttaviga lørdag kveld. I år får vi besøk av
Adelèn og Casper. Etter konserten er det utendørs diskotek ved Kjuttaviga vertshus. Samtidig
blir det ledertreff i Sabeltanns verden for lederne (Gjelder overnattende lag, påmelding ved
ankomst). Dette blir en opplevelse for store og små.

Ankomst alle lag
Alle lag/klubber med A-kort og B-kort skal henvende seg i vårt hovedsekretariat på
fredag på KKG (G-bygget) for registrering. Se vedlagt kart. KKG er skolen nærmest
Gimlehallen.
Her vil det bli henvist til overnatting på skoler, utdeling av deltakerkort, t-shirt og øvrig viktig
informasjon samt evt. siste endring i kampoppsett. Hvert lag er forøvrig selv ansvarlig for å
følge med på VIKTIGE endringer i kampoppsettet.
På fredag, lørdag og søndag er hovedsekretariatet i Gimlehallen.
Deltakende lag med H-kort og AH-kort, har innsjekk direkte på hotellet, hvor det blir utdelt
deltakerkort osv.
Skolene det skal overnattes på er Kristiansand Katedralskole Gimle, Lovisenlund Skole,
Prestheia bhg, Prestheia skole, Kongsgård Skole Senter, Badminton Senteret, Haumyrheia
Skole og Internasjonale Skolen.
Husk å ta med liggeunderlag.
Alle lag fra 12 år og oppover må registrere spillere via profixio, eller levere laglister før første
kamp i hovedsekretariatet. (Link til registrering)

Bespisning og øvrig informasjon
Frokost på følgende skoler:
Haumyrheia
Lovisenlund
Prestheia Skole
Gimlehallen for de som overnatter på KKG, Kongsgård skolesenter, Internasjonale Skolen og
Badmintonsenteret,
Alle som bor på skole, smører niste til lunsj.
De som overnatter på hotell eller Abra Havn får frokost der, egne tider.
Det blir utlevert lunsj i form av matpakker fra Bama til de som bor på hotell eller i Abra
Havn, mellom kl.0645-0900.
Middag lørdag serveres følgende plasser:
Gimlehallen: For de som spiller i Gimlehallen, Spicheren, Oddernes/Badminton og
Sukkevannhallen.
Travparken: For de som spiller i Sørlandshallen.
Frokost
Middag lør

kl. 06.45 – 10.00
kl. 13.00 - 17.00

Det oppfordres til å vaske hendene grundig før man går inn i matsalene.

Busstransport
Det settes opp egne ruter fra Gimlehallen til Sørlandshallen/Dyreparken, Sukkevannhallen og
Haumyrheia.
Se egen bussrute som legges ut på vår hjemmeside www.dyreparkenhåndballfestival.no
Egen ruteplan for transport til Dyreparken lørdag kveld.
Gangavstand fra Gimlehallen til Odderneshallen, Badmintonhallen, Spicheren idrettshall,
Kongsgård Skolesenter, Internasjonale Skole, Lovisenlund skole, Prestheia bhg, Prestheia
skole og KKG.
Gangavstand fra Sørlandshallen til Scandic Hotell Sørlandet, Abra Havn og Dyreparken.

Opplevelseskveld i Dyreparken
Lag med deltagerkort A, H og AH kan besøke Dyreparken både lørdag og søndag i
åpningstiden. De har også adgang til konsert og diskotek lørdag kveld. Egne deltagerbånd.
Lag med H og AH kort har i tillegg adgang til Badelandet.
Lag med deltagerkort B har adgang kun lørdag + konserten og diskoteket.

Vi gjør oppmerksom på at årskort i Dyreparken ikke gjelder for kveldsarrangementet.
Fra kl. 19 er Tømmerrenna, Bobbanen og båtbasaren åpen for deltagerne hvor det er mange
aktiviteter. Noen aktiviteter koster penger.
Følgende spisesteder er åpne på kvelden i Dyreparken:
Gorines Pizza
Popcornboden
Teltet (ved Amfiet)
Tang og tare
Piratproviant (Hamburgere og pølser)
Fra kl. 2000 er det fullt trøkk i Kjuttaviga. Adelèn og Casper er artistene i år. Etter konserten
er det utendørs diskotek ved Kjuttaviga vertshus for deltagerne (ferdig kl. 22.45). Det vil bli
en bussavgang fra Dyreparken kl. 21.30, for de som ikke ønsker å gå på diskotek.

Leder- og dommertreff
Ca. kl. 21.00 arrangerer vi leder- og dommertreff innerst i Sabeltanns verden. Her er ledere til
overnattende lag hjertelig velkommen. Vi serverer fiskesuppe med brød.
VIKTIG! Påmelding senest innen torsdag den. 22.08 2019. (Link til påmelding)

Førstehjelp
Det vil være lege/sykepleier tilstede i Gimlehallen og Sørlandshallen.

Ordensregler
Alle deltagere i håndballfestivalen er forpliktet til å følge de ordensregler som er bestemt av
NHF eller den stedlige arrangør – herunder bestemmelser om bruk av alkohol og andre
rusmidler. Dette er selvfølgelig strengt forbudt å benytte.
Det skal være ro på skolene kl. 2300
Hvert lag skal under reisen og oppholdet ha minst en voksen leder som er ansvarlig for laget.
Lederen er også ansvarlig for at spillere og andre ledere viser god oppførsel og følger de
fastsatte ordensreglene.
Overtredelse vil bli innrapportert til NHF, sammen med bortvisning fra håndballfestivalen.

Rydding av klasserommene
Alle overnattende lag skal rydde klasserommene før de reiser søndag. Det skal ryddes, feies
og settes tilbake pulter og stoler, slik de stod ved ankomst. Alle klasserom skal forlates ferdig
ryddet innen kl. 11 søndag. (dere får utdelt eget skriv ved ankomst)
Alle lag skal ved utsjekk kontakte vakt for gjennomgang av klasserom.
Det vil være mulig å oppbevare bagasje på henvist sted i Gimlehallen og Lovisenlund

Gjenglemt/mistet
Gjenglemte ting blir levert i hovedsekretariatet i Gimlehallen og kan evt. hentes der.
Vi i Randesund IL gleder oss til nok en gang å arrangere Dyreparken håndballfestival, og
ønsker alle deltagende lag lykke til med innsatsen.

Med sportslig hilsen
Turneringsledelsen

