JGP1 Struer 2019
Velkomstbrev
Kære spillere og træner og ledere

Struer squash Club glæder sig til at byde Jer alle velkommen til sæsonens først JGP
Turneringsstart
Mødetid er kl. 18.00 fredag d.13. sep. Kampene går i gang umiddelbart efter velkomsten.

Spillested
Struer Energi Park, Morten Andersens passage, 7600 Struer

Dommere
Struer Squash Klub sørger for dommere til de første kampe på dagen. Derefter dømmes kampe af spillerne fra
foregående kamp – hjælp gerne mindre øvede.

Præmier
Der er præmier til 1., 2. og 3. pladsen i hver række.
Efter gældende regler får alle ved turneringsstart udleveret en T-shirt.

Program
Turneringsopsætning fremgår på Tournaments software i løbet af ugen. Derudover vil resultater fra turneringen blive
løbende opdateret.

Indkvartering
Foregår på Parkskolen i blok 4, lige overfor centeret. Der vil være klasselokaler med hver klubs navn på. Husk at rydde
op efter Jer selv. Skolen skal være ryddet søndag kl. 11.00.
Der er bade- og toiletfaciliteter i centeret til fri afbenyttelse.
Da der er andre aktiviteter i hallen, efterlad da ikke værdigenstande i omklædningsrummene. Tasker bedes stilles i
mellemgangen, så der er plads til tilskuerne ved banerne.

Forplejning
Der vil være aftensmad fra kl.18.00 – 20.00 fredag og lørdag. Morgenmad er klar fra kl. 07.30 – 10.00 begge dage og
frokost kan indtages fra kl. 11.30 – 13.30 lørdag og søndag. Alle måltider serveres i Caféen i Struer Energi Park.
Der vil være mulighed for at indtage frugt og grønt, saftevand, kaffe og vand under hele turneringen.
Vi er vært ved lidt lederhygge med øl, vin og chips efter kampene er færdigspillet fredag og lørdag aften.
Lørdag har vi reserveret Hal 3, så der vi være mulighed for forskellige aktiviteter ved siden af kampene, i løbet af dagen.

Parkering
Det er muligt at parkere foran hallen / skolen. Indgang ved hovedindgangen, ligger på siden af centeret. Squashbanerne
ligger til højre, når man kommer ind i centeret.
Hvis der er spillere/leder der kommer til Struer med toget og gerne vil afhentes på banegården, giv da venligst besked
om dette og ankomsttidspunkt.

Fitness og svømning
Der er mulighed for at tilkøbe sig adgang til at benytte Sport og Fitness i løbet af weekenden. 25 kr. for et enkelt besøg
eller 50 kr. for hele weekenden, henvend Jer ved dommerbordet.
Ligeledes er der offentlig badning i svømmehallen lørdag fra kl. 14-16 (der er egenbetaling) Husk evt. badetøj.

Kontakt
Ved behov for yderligere informationer kan nedenstående turneringsleder kontaktes:
Peter Skelkjær 23 42 42 52
Malene Skelkjær 24 40 21 52

