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Tervetuloa 2016 25mannaan! Lattiamajoitus tapahtuu Huddingegymnasiet:in 

tiloissa, noin 10 km kilpailukeskuksesta. 

Varaukset Lattiamajoituksen varaus tehdään 25mannaan ilmoittautumisen 

yhteydessä Eventorin kautta. 

Osoite Gymnasievägen 3, 141 38 Huddinge 

Ilmoittautuminen tapahtuu Huddingegymnasiet:in majoituskansliassa, aukioloajat 

alempana. Ilmoita viivästymiset logi@25manna.se 

Ilmoittautuessa joukkueen vastuuhenkilölle annetaan majoitusohjeet, 

järjestys- sekä turvallisuusohjeet, jne. Hän pitää huolen siitä että 

informaatio tavoittaa koko joukkueen.  

Aukioloajat Perjantai  klo 19.00–24.00 

Lauantai  klo 06.00–10.00 

  klo 15.00–24.00 

Sunnuntai  klo 06.00–09.00 

Muina ajankohtina lukio on kiinni, mutta palveluhenkilökuntaa on 

ympäri vuorokauden. 

Saapuminen Auto/Linja-auto:  Huddingevägen (väg 226) tieltä kääntykää 

Björkängsvägen  suuntaan (kohti Björkängens IP) sitten jälleen käännös 

oikealle kohti  Gymnasievägen tietä. 

Juna/Pendeltåg: Poistukaa junasta Huddinge station- aseman kohdalla, 

josta kävelymatkaa noin 1,2 km pohjooiseen, Kommunalvägen-  ja 

Gymnasievägen -tietä pitkin. Vaihtoehtona bussi 703 tai 710  

Maailman paras joukkue voittaa 
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Norrgårdsvägen pysäkille saakka, tai bussi 172, 742 tai  744 joka kulkee 

suuntaan Huddingegymnasiet. 

Pysäköinti Pysäköintipaikkoja löytyy hieman koilliseen Huddingegymnasiet:ista. 

Ilmoittakaa  etukäteen mikäli tarvitsette seurabussipaikkoja.  

Aamiainen Aamiainen sisältyy majoitushintaan ja tarjotaan koulun ruokailusalissa 

klo 06.00-09.00 lauantaina ja sunnuntaina.  

Suihkut Suihkuja EI ole käytettävissä Huddingegymnasiet:in tiloissa.  

Käytettävissä olevat suihkut löytyvät kilpailukeskuksesta. 

Järjestys- ja 

turvallisuussäännöt 

Koulun tiloissa ja koulun alueella on piikkareitten käyttö, kenkien ja 

vaatteitten pesu, ruoan laitto, tupakointi sekä alkoholijuomien 

nauttiminen kielletty.  

Älkää jättäkö arvotavaroitanne koulun tiloihin ilman valvontaa. 

Kilpailujärjestäjät eikä koulu  eivät vastaa kadonneista tavaroista.  

Auttakaa pitämään luokkahuoneet sekä vessat siisteinä. Otakaa selvää 

hätäuloskäyntien sijanneista. Evakuointiteiden on pidettävä vapaina. 

 

Ravintolat Koulun tiloissa ruoanlaitto ei ole sallittua, mutta ravintoloita löytyy 

lähettyviltä ja Huddingen keskustasta.  

Reittiselvitys 

koulumajoituksesta  

kilpailukeskukseen  

Auto/linja-auto: Ajakaa etelään päin tie 226 (Huddingevägen) ja ottakaa 

tie 259 (Glömstavägen + Botkyrkaleden)  kohti E4/E20. Ajakaa E4/E20 

pohjoiseen päin ja seuratkaa viitoitusta kilpailukeskukseen. 

Paikallisliikenne: Bussi 710 lähtee Norrgårdsvägen-pysäkiltä 

Skärholmenin suuntaan. Jääkää pois Toyota pysäkin kohdalla. 

Lähtö Ennen lähtöä koululta kaikki vastuussa olevat seurajohtajat käyvät 

yhdessä majoitusemännän kanssa tarkistamassa seuran käytettävissä 

olleen majoituskohteen kunnon.  Kaikki huonekalut tulee siirtää 

alkuperäisille paikoilleen. Peruspuhdistus on suoritettava ja roskat on 

kerättävä roskapusseihin.   Kaikki tilat tulee vapauttaa viimeistään klo 
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09.00 sunnuntaina.  

 

Yhteys  Ennen kilpailua: logi@25manna.se 

Kilpailuviikonloppuna: e-post tai 070-224 14 31 (Björn Sandén) 
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