Välkommen till Huddinge Truppcup 2019
Publikinformation

23-24 november 2019 i Storängshallen!
En Truppgymnastiktävling för pojk-, flick- och mixlag som
inte har så stor tävlingsvana eller som inte har tävlat på
högre nivåer.
Huddinge Truppcup är indelad i klasserna Åttan, Sjuan,
Sexan, Femman och Fyran.

Varmt välkomna till Huddinge truppcup!
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Varmt välkomna till
Huddinge Trupp cup 2019
Nu är det snart dags för Regiontävlingarna Fyran och Femman! Sammanlagt har 85 lag anmält sig, och vi är
jätteglada att få ta emot er i Storängshallen under helgen 23 och 24 november.
Här hittar ni lite information för alla ni som kommer och tittar på tävlingen.

Tävlingshall

Storängshallen, Förrådsvägen 1 i Huddinge.

Publik

Vi hälsar all publik välkomna och hoppas att det blir en bra samling som kan heja fram lagen. I Storängshallen
finns läktare för publiken längs med ena väggen, och extra stolsrader om så behövs. Så det finns gott om plats
för hejarklackar!
All publik skall gå in genom publikentrén, där betalas inträde antingen via Swish eller kontanta medel.
En vuxen betalar 80 kr, är man barn mellan 4-15 år får man rabatt och då kostar det 40 kr.
Är man 3 år eller yngre kommer man in gratis.
Entrén öppnar 07:00 både lördag och söndag.

HGF Café

Blir man sugen på en kopp kaffe eller något annat gott tar man en sväng upp till HGF Café. Där hittar man
mycket gott som kaffe, korv, toast, godis och kaffebröd. Betalning sker helst med Swish, annars kontanter.

Tävlingsprogram

Vi tänker på miljön och ber er själv ladda ner startordningen digitalt på http://www.huddingegf.se/
Glömmer man det så kommer finns det QR koder i hallen så att man ladda ner startordningen digitalt.
Vi kommer även att ha ett begränsat antal i pappersformat.

Hur hittar man till tävlingen?
Med bil

Storängshallen ligger på Förrådsvägen 1 vid Huddinge centrum, infart från Storängsleden (väg 259). Det finns
en större parkering direkt utanför hallen.
Ifall det blir fullt på parkeringen vid hallen, finns det två parkeringsgarage i Huddinge Centrum, på 7-10
minuters promenadavstånd från hallen. Infart till parkeringsgaragen sker från Kommunalvägen. Se karta på
nästa sida.

Med Pendeltåg

Man kan även åka pendeltåg. Närmaste pendeltågstation är Huddinge och det tar ca 10 minuter att promenera
till hallen. Närmaste busshållplatser är Förrådsvägen och Helgedalsvägen, båda precis utanför hallen.
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Så här kör du till Storängshallen
Norrifrån på Huddingevägen (226) Följ skylt mot Huddinge centrum, Haninge, Gladö.

Söderifrån på Glömstavägen. Följ skylt mot Huddinge centrum, Haninge, Gladö
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