Lidt praktisk info og et lille tip til sidst.
Jeres kuvert med holdnr. og madkassebevis kan afhentes i Udleveringsteltet fra kl. 16.00 - Husk at oplyse jeres
holdnummer. Det er en god ide, hvis I på holdet aftaler, hvem på holdet der afhenter kuverten.
Holdets madkasse kan ligeledes afhentes i Udleveringsteltet fra kl. 16.30 og frem til 20.30. Vi opbevarer den på køl
indtil i vælger at afhente den. For at få udleveret madkassen skal man aflevere det madkassebevis som hvert hold får
udleveret i kuverten med holdnumre. I jeres kuvert vil der også være 5 stk. drikkekort.
Der vil være opsat oversigts- og infotavler, så I kan se hvor jeres telt er placeret. Hvilket telt I skal være i, vil fremgå på
hjemmesiden senest mandag aften. www.dhlstafetten.dk
Hvis du vil holde dig løbene opdateret, se billeder og meget mere, så like vores facebookside.
Kontantløs
Der vil kun være mulighed for at betale med MobilePay i salgsvognene.
VIGTIGT!Der må transporteres ting, ind og ud af pladsen, på sækkevogn og lign. mellem kl. 14.00 og 17.00. Efter
løbet er der adgang til at hente de ting, der tidligere er transporteret ind, fra ca. kl 21.45. Altså ingen køretøjer på
pladsen. Læs mere om reglerne på FAQ.
Depeche
Tidtagningschippen er monteret i depechen, som dermed registrerer alle tider – både holdets samlede tid og hver løbers
individuelle tid. Depechen er i kuverten sammen med holdnumrene. Se hvordan den ser ud og bruges
her: https://youtu.be/VrMwWsQ2hjs
Tip: Hvordan er jeres "madkultur"? Vores tip er, afstem jeres forventninger. Spiser man samlet? Individuelt? Inden eller
efter? Velbekomme :-)
Adressen til DHL Sønderjylland er: Aabenraa Stadion, Vestvejen 25, 6200 Aabenraa.
Vi ses til endnu en dejlig aften.
PS. Der er stort fyrværkeri kl. 21.20, som vi håber I vil blive og se sammen med os :-)
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