Generell informasjon:
Ankomst og arena:
Skienshallen ligger i Skiens Fritidspark og har adresse Moflatvegen 38, 3733 Skien
Det er stor parkeringsplass rundt Fritidsparken og det er gratis parkering fra 16.00 fredag og hele helgen.
Her kan dere også gjøre mange ulike aktiviteter imellom slagene.
Blant annet får alle deltakere av NM Bordtennis inngang til badeland for kr 115,- per pers.
Se deres hjemmeside for mer informasjon, KLIKK HER
Overnatting:
Hotell Fritidsparken ligger like bak Skiens fritidspark.
Adresse:
Moflatavegen 38, 3733 Skien
Hjemmeside:
KLIKK HER
Clarion Hotell Bryggeparken ligger på bryggene i Skien sentrum.
Det er også her banketten lørdag kveld vil finne sted.
Adresse:
Langbrygga 7, 3724 Skien
Hjemmeside:
KLIKK HER

Klasser:
Som nevnt tidligere så vil noen av klasse vurderes i henhold til cup og pulje, Se vedlegg.
På bakgrunn av antall deltakere i lagklassene så vil alle lagklasser fortsatt gå som pulje, men i fjor kjørte vi
Swaythling best av 9. I år må vi kjøre New Swaythling best av 5.
Årsaken er antall kamper som skal spilles og for at vi skal klare å gjennomføre turneringen innen et fornuftig
tidsperspektiv. Vi fikk i fjor mange gode tilbakemeldinger, og at det blant annet at det ønskes litt bedre tid før
bankett/sosialt lørdagskveld og har som mål å være ferdig innen 19.00 med de siste kampene.

Premieutdeling:
Det blir premieutdeling fortløpende etter endt finaler.
Sekretariatet deler ut premiene.
LAG A og LAG B/C:
NM Mestere:
Alle klasser:

Glass pokal
Medaljer til vinnere, minner om at NM Mester må være medlem.
Det vil da være det beste medlem i hver klasse som blir NM Mester
1-4 plass i alle klasser får glass som tidligere år.

Trekning:
Trekning utføres fredag kveld. Både spill og spillere i lagklassene.
Fint om alle ser på tavla ved ankomst og gjør seg raskt klare.

Kamper/resultater:
Vi oppfordrer alle til å sette i gang kampene raskt. Det er ikke dommere i alle kamper og det er
vinnerlaget/vinneren sitt ansvar å levere resultatskjema fortløpende til sekretariat. Vi ber om at dette gjøres like
etter hver kamp.

Bankett:
Møte opp til 20.00 og maten serveres fra 20.15
Det blir servert Tapas Bufeet hos Clarion Hotell Bryggeparken. Vi er 80 personer til middag.
Det vil være synlig allergener ved rettene.
Innhold:
Reker marinerte
Røkelaksruller
Blomkål salat m/ sweet chili
Rocka potetsalat
Skogsopp/timian pølse i tomat saus
Kylling klubber
Kylling spyd
Omelett spekeskinke
Gresk salat
Quinoa salat
Foccachia
Dressinger
Lokalet er et lunt og trivelig, og inviterer til enkel mingling.
Vi ønsker at banketten skal være enkel og sosial, så føl deg fri til å mingle rundt og ta en prat eller to om du
ønsker
Alle påmeldte bedrifter/lag sitter samlet og vi har satt på bordkort.
Bedrifter som vil sitte sammen har vi tatt hensyn til. Men mulig det kan bli fordelt på to bord like ved hverandre.
Alle får 2 bonger inkludert i prisen, og du kan da velge mellom vin, øl eller brus.
Servitørene vil fra start gå rundt å servere første glass med vin/øl/brus og ta imot en bong.
Den andre enheten løser dere ut selv i baren ved behov. Utover dette må mer drikke kjøpes i baren.
Etter middag kan dere blant annet trekke inn i peisestuen eller noen vil kanskje en tur ut i sentrum.

Kom gjerne med innspill dersom dere har noe.

Vel møtt til en aktiv og sosial helg.

