Velkommen
Med denne lille mail vil vi ”Tårnfalkene” gerne byde jer velkommen, når I
nu skal møde os på vores hjemmebane på Nordregårdskolen.
At finde hallen er ikke lige til, hvis det er første gang man skal spille kamp
her, da Skolens adresse er Tejn Alle 3, mens indgangen til hallerne ligger
på den anden side af skolen. Dvs. indgang fra Følfodvej. Vi prøver at gøre
opmærksomme på os selv med et lille banner på muren ved
halindgangen.
Vi bestræber os på, at indgangen til hallen er åben ca. 1 time før første
kamp går I gang. Grundet kommunale regler må døren ikke stå ulåst. Vi
har derfor monteret en lille dørklokke, så vi kan sende nogen ud for at
åbne for jer.
Da vi som regel bruger en del timer i hallen på kampdagen, har vi sørget
for en lille bod, så man kan købe kaffe, kage, toast, sodavand og øl m.m.
til billige priser. Vi har fået koblet vores egen Team-Mama til at stå for
boden i hallen under hele dagen.
Kampene spiller vi i den store hal som ligger lige frem, når du kommer ind
af indgangen. Vi prøver at lave det en smule festligt og pynter hallen lidt
op. Vi kan godt lide stemning og fest.
Omklædningen til herrerne finder du på venstre side lige før indgangen til
hallen. Dog er det lidt mere besværligt at finde dameomklædningen, da
denne ligger i kælderen ved den anden hal. Dameomklædningen finder
du ved at gå ind af indgangen og så lige ind af døren på venstre hånd. Så
hen af en lille gang, gennem døren, ned ad trappen og første dør til
venstre, alt er åbenbart til venstre hos os.

Velkommen
Praktiske oplysninger
• Vi har sprit stående ved dommerbordet og i boden lige indenfor
indgangen
• I forhold til omklædning opfordrer vi til, at holdene klæder om
hjemmefra, men vi har herreomklædning i stueetagen og
dameomklædning i underetagen.
• I forhold til toiletter henviser vi til den store gang ved
dameomklædningen i kælderen, hvor vi har flere toiletter - udover
dem som der er i omklædningsrummene.
• Holdene bedes finde deres eget hjørne i hallen, hvor de kan stille
deres ting. Tårnfalkene har deres ting ved musikanlægget til højre,
lige efter man er kommet ind i hallen.
• I forhold til Corona: Hvis du opdager, at du er smittet, så kontakt
venligst Tårnfalkenes formand Jesper på 26201964.
• Ved evt. tvivlsspørgsmål i vores hal, vil vores forplejningsdame i
boden være behjælpelig med evt. spørgsmål.
Vi går meget op i gæstfrihed og glæder os til at møde jer.
Med venlig hilsen
Næstformand Tom Gallus

