Plan for 2-mands holdstævne 4.-5. januar 2014 i Lillerødhallerne.
Kontaktpersoner:
ABTK: Ole Rasmussen, otal@mail.tele.dk mobiltelefon 28 34 26 64
ØBTU: Allan Petersen, oebtu@oebtu.dk telefon 50 57 37 28 i kontortiden ma.-fr. 10-14
Lillerødhallerne: Henning Nielsen, telefon 48 17 53 71
Cafeteriaet: Jan Falstrøm, lilleroed.catering@gmail.com telefon 48 17 53 72
Fragtmand: 23 66 69 99
Aftaler om aflevering, afhentning m.v. Hans –Jørgen Larsen, telefon 32571755
Dommer/stævneledelsesbord under stævnet telefon 22 93 12 06

Anvendelse af haller:
Til stævnet anvendes hallerne 2, 3 og 4 i Lillerødhallerne. Hal 1 (LB) benyttes ikke til stævnet.
For at lette kommunikationen under afviklingen af stævnet omnummereres hallerne med tydelig
skiltning således:
hal 1 (gældende hal 2),
hal 2 (gældende hal 3)
hal 3 (gældende hal 4)
Lillerødhallernes hal nummer 1 afdækkes under stævnet.

Bordfordeling af i alt 36 borde:
8 borde i hal 3 (bordtennishallen)
12 borde i hal 2 (gymnastikhallen)
16 borde i hal 1 (håndboldhallen)

Bordopstilling
Klassisk bordtennisstævneopstilling med midtergang og plads rundt om spillearealet, således at
spillerne kan komme ind på alle baner.

Bandeopstilling:
Rundt om spillearealet og mellem bordene (eventuelt delvist, hvis der ikke er bander nok).

Dommer/stævneledelsesbord:
På tværs af hal 1 ved væggen ud til cafeteria/gangareal. Der skal i indgangsområdet være tydelig
skiltning til information og stævneledelsen.

Stoleopstilling:
Ved alle dommerborde. Stole til deltagere og tilskuere rundt om spillearealerne.

Omklædningsrum:
Omklædningsrum for kvinder markeres ved dameomklædningsrummet ved gymnastikog bordtennishallen. Øvrige omklædningsrum for herrer.

Hvem leverer hvad?
ABTK sørger for borde, dommerborde, pointtællere og bander til 8 borde i hal 3

ØBTU sørger for borde, dommerborde, pointtællere og bander til opstillingen af i alt 28 borde i hal
1 og i hal 2.
Lillerødhallerne sørger for det tilstrækkelige antal stole til forhøjede dommerborde, der placeres på
tværs af håndboldhallen ud mod gangen til cafeteriaet, og til deltagere og tilskuere og for
højttaleranlæg samt strømforbindelse til dommer/stævneledelsesbordet. BTEX salgsstand placeres
samme sted som sidste år foran vinduet indtil sekretariatet og Lillerødhallerne sørger for de
nødvendige borde og stole.
Lillerødhallerne sørger for målebånd til opmåling af bordopstillingen, markeringstape (bredt) til
markering af bande/bordopstilling og bredt gennemsigtigt tape til bordnumre.

Stævnets varighed:
Stævnet starter lørdag 4. januar 2014 kl. 09.00. ØBTUs folk vil være til stede allerede fra kl. 08.00.
Lørdag er det ungdomsspillere og HR. klasse 1, der deltager i stævnet. Søndag seniorer med
ØBTUs folk til stede fra kl 08.00 og med start kl. 09.00. Stævnet må lørdag påregnes at vare til kl.
21 og søndag til kl. 18. Cafeteriaet har åbnet i hele stævnetiden.

ABTKs deltagelse i stævneafviklingen:
Der er en repræsentant fra ABTK til stede under hele stævnet som kontaktperson i forhold til
Lillerødhallerne og cafeteriaet. ABTK har etableret følgende vagtordning:
Lørdag 08.00-12.00 Ole Rasmussen tlf.nr. 28342664
12.00-16.00 Lars Rasmussen tlf.nr. 40577663
16.00-21.00 Brian Albrektsen tlf.nr. 72587278
Søndag 08.00-12.00 Jeanette Atrup Meier tlf. nr. 4236749
12.00-18.00 Lars Rasmussen tlf. nr. 40577663

Antal deltagere:
Der forventes omkring 500 deltagere. ØBTU giver besked til Ole Rasmussen om antal deltagere,
når tilmeldingerne foreligger.

Levering og afhentning af udstyr:
Udstyr som leveres af ØBTU leveres fredag den 3. januar 2014 efter kl. 13.30 og afhentes mandag
den 6. januar 2014 på et nærmere mellem ØBTU og Lillerødhallerne aftalt tidspunkt.
Transportvognene placeres under stævnet i badmintonhallen.

Opstilling og nedtagning af udstyr:
ABTK sørger for at stille med et hold på 6 -8 mand til opstillingen og nedtagningen af udstyret i
hallerne. Fredag den 3. januar 2014 kl. 15 vil ABTK påbegynde opmålingen og bord- og
bandeplaceringen og håndboldhallen skal være klar til opstillingen, dvs. net nedtaget og
opmålingstape, bredt gennemsigtigt tape og målebånd til rådighed. Lillerødhallerne sørger for
dommerbordopstilling/nedtagning og det nødvendige antal stole i alle 3 haller.

Højttalerforhold:
Det er for stævneledelsen vigtigt at der kan ske indkaldelse til kampene fra dommerbordet til alle tre

haller.

Skiltning:
Lillerødhallerne sørger for den fornødne skiltning om information og stævneledelse, og om
halnumre, samt afdækning af halnummer 1. Skiltningen skal være tydelig og
præcis. Omklædningsrum for kvinder markeres ved dameomklædningsrummet ved gymnastikog bordtennishallen. Øvrige omklædningsrum for herrer.

Diverse
BTEX er til stede på stævnet med en stand. Der flages både foran og bag Lillerødhallerne.
Mere klubsynliggørelse eventuel med velkomstplakat til opsætning på indgangsdøren og i
udhængsskabene ved Banevang. Eventuel ophængning af bordtennisplakater.
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