CAMPINGINFORMATION TJOGET 2017
Välkomna till Ormeshaga och en ett par gånger tidigare använd arena för Tjoget!
Campingen är ordnad på ett par stora och fina åkrar 2-400 m söder om arenan. Infart från söder.
På varje åker är två gator utlagda och på vardera sidan (Öster och Väster) finns ett antal olika stora
Tomter utlagda och markerade med skylt med Klubbnamn. Gatorna går mellan käppar med röd/vit
flagga! I norr är vägarna sammanknutna vilket underlättar promenaden till Arenan och utfarten på
söndag.
Vilken Gata/Tomt som gäller för din klubb framgår av speciell lista!
Tomterna är numrerade från Norr vilket kan vara lite förvillande. Tomterna V1/Ö1 ligger alltså längst
upp på resp gata. Djupet av tomterna definieras av väg eller åkerskant i vissa fall men mellan vägarna
är det en vitsnitzlad linje som avgränsar mot grannen på parallellgatan.
Två specialtomter gäller för Växjö OK (B2/N1 = Område längst upp i nordvästra hörnet av område B)
och Malmö OK (B2/S1 = Område längs södra kanten av område B).
Kör in på rätt gata! Hitta din klubbs namn på vit skylt och sedan är det området på den sidan av
vägen fram till nästa skylt som klubben skall bo på!
När det gäller de ytor som klubbarna kommer att anvisas så står de till fri disposition och resp
”lägerchef” får ansvaret att ställa tält, husvagnar och bilar på ett sätt som passar klubben bäst men
naturligtvis så att alla har fri passage ut/in och säkerhetsavstånd hålls mellan enheterna. Flytande
övergång mellan klubbarna är givetvis OK så länge man är överens!
Ett tips är därför att någon klubbrepresentant som kommer tidigt sätter upp en klubbskärm eller
vimpel som syns för de som kommer senare eller andra som vill besöka klubben.
Vi rekommenderar att denna och annan information distribueras inom klubben då inga större
mängder informationspapper kommer att finnas för utdelning vid ankomsten!
Vädret verkar ju bli sådär men vi hoppas på att kunna erbjuda en trevlig weekend!
Grillområde finns anvisat på Östra sidan av tillfartsvägen och Toaletter mellan de båda åkrarna.
Kontakta Inge Andersson på inge@nickalycke.se eller 070-567 94 64 om ni har några frågor eller
synpunkter! Transport av tyngre material till Arenan kan ordnas vid behov och genom att kontakta
Inge!
Välkomna.

