Buss Forwardcupen 2018
Välkomna till Forwardcupen 2018
För året har vi 241 anmälda lag varav 162 övernattande. Utav de övernattande har i skrivande stund
58 lag valt att nyttja våra bussförbindelser mellan förläggning och arena. Totalt ger detta drygt 5000
spelare och ledare som ska göra upp i totalt 718 matcher på 30 planer under 3 dagar för att få lyfta
bucklan denna 44:e upplaga av Forwardcupen.

Förläggningar med busstransport
•
•

•

•

•
•

Best Western Eurostop, Boglundsgatan 2 Örebro.
Hållplats: Parkeringsfickor rakt ut från hotellets entré.
Brukets skola, Lertagsgatan 12, Örebro.
Hållplats: Örnsköldsgatan kortsida mot Tegelbruket.
Skolvärd: Mani Berisha 0725-36 54 83, mani.berisha@orebro.se
Mellringeskolan, Mellringevägen 120C.
Hållplats: Busshållplats Mellringestaden, till vänster från skolans entré.
Skolvärd: Anette Lagerträd 0706-48 54 74, anette.lagertrad@gmail.com
Rudbecksskolan, Kungsgatan 31 Örebro
Hållplats: Rudbecksgatan, busshållplats Trädgårdsgatan.
Skolvärd: Lovisa Järlström, 0725-407470
Scandic Väst, Västhagagatan 1B Örebro.
Hållplats: Bussfickor på hotellets kortsida mot Circle K.
Wallerska skolan, Färdemansgatan 103 Örebro.
Hållplats: Ekersgatan, busshållplats Trollbärsgatan.
Skolvärd: Erik Widlund 0761-10 07 47, erik.widlund@gmail.com

Arenor
•
•
•
•
•
•

Lugnet, Hagalundsvägen 11 Örebro.
Hållplats: Södra vägen i höjd med gångbana Skrubbvägen.
Lundby, Dolomitvägen 120 Örebro.
Hållplats: Vivallaringen, busshållplats Versgatan.
Mellringe, Harriet Löwenhjelms väg 7 Örebro.
Hållplats: Mellringevägen, busshållplats Mellringestaden
Pettersberg, Grenadjärgatan 4 Örebro.
Hållplats: Längbrogatan, busshållplats Ringstorpsvägen.
Rosta Gärde, Hästhagsvägen 5 Örebro.
Hållplats: Bussrundel Grindgatan/Hagagatan.
Trängen, Karlsgatan 62 Örebro.
Hållplats: Karlslundsgatan, busshållplats Tengvallsgatan.

Vi lämnar och hämtar alltid på dessa hållplatser för att underlätta både för chaufförer och
resenärer. Ha överseende med detta då anledningen är att undvika missförstånd om en annan
chaufför än ordinarie behöver täcka upp för en kollega.

Avresetider
Avresa från förläggning sker närmaste heltimma före match. Återresa sker närmaste halvtimma efter
match. Exempel vid match klockan 09.00, avresa 08.00 och återresa 10.30.
Det är av största vikt att man står på plats vid utsatt tid för att inte orsaka förseningar.
Viss väntan kan förekomma i fall där bussar har flera förläggningar eller arenor att hämta på vid
samma tidpunkt.

Slutspel
Då slutspel närmar sig är det bra att ha en dialog mellan chaufför och resenärer. Hur har det gått?
När och var är nästa match? Sambandscentralen uppdaterar chaufförer löpande och det finns
möjlighet att uppdatera via webgränssnitt. Dock är denna uppdatering beroende av inkommande
resultat och även om ett av våra signum är snabb och korrekt resultatservice så kan dessa ta en stund
att sammanställa för samtliga 56 planer och då och då smyger sig fel in i rapporteringen.

Disco
Med beställning av Örebrocupens busstransport dagarna ingår resa till det disco som arrangeras i
Brunnsparken under fredagskvällen. Tiderna för disco är 18.00-22.00. Senaste avresa till disco är
20.30.
Avresetid bokas med respektive chaufför som alternativt kan hänvisa till sambandscentral på Rosta
Gärde.
Önskad avresetid kan inte garanteras men uppfylls i den grad möjlighet finns. Avresa till match går
givetvis alltid före.
Återresa från disco behöver inte bokas utan sker rullande från Brunnsparken under kvällen.

Badresor
Vi ställer upp med transport till Gustavsviksbadet för våra resande i mån av tid. Bokning sker via
sambandscentral på Rosta Gärde som sedan återkommer med en bekräftad tid.
Återigen önskad avresetid kan inte garanteras men uppfylls i den grad möjlighet finns. Avresa till
match går givetvis alltid före.

