Adkomst og transport til og fra Vigrahallen.
Vigrahallen ligger under 5 minutter fra flyplassen.
Det går hyppige flybusser til/fra Ålesund.
Som vi tidligere har annonsert så kan vi tilby shutletransport til de som har behov for det.
De som ønsker å benytte seg av dette tilbudet må ta kontakt direkte med tilbyder og snarest råd
slik at kapasiteten blir tilstrekkelig.

Kontaktinfo til Turvogna
Mail:epost@turvogna.no
tlf: 92224292
Her er informasjon fra Turvogna vedr avgangstider.
Foreløpige tider som er satt for busstransport under NM er:
Fredag 16.03.18
Avgang fra flyplass til hall
Avgang fra hotell Ålesund

09.00 (Ankomst hall ca kl 09:05)
10.00 (Ankomst hall ca kl 10:30 )

Retur fra hall fredag til Ålesund 16.03.18

16.30 og 20.30

Lørdag 17.03.18
Avgang fra hotell Ålesund
Retur fra hall til hotell

Søndag 18.03.18
Avgang fra hotell i Ålesund

06.45 (Ankomst ca kl 07:15)
10:30 (Ankomst ca kl 11:00)
12.30
20.00

07.00 (Ankomst ca kl 07:30)
11.00 (Ankomst ca kl 11:30)

Fra ca klokken 16.00 kjøres det til flyplass etter behov.
Det presiseres at dette er midlertidige tidspunkt, som kan endres om det er behov for det.
Til/fra flyplass torsdag, evt mandag inngår ikke i tilbudet.
Dog kan vi gi en god pris om en gruppe reiser i lag.

PARKERING ved NM Arena
Det er parkering på området til Vigra Skule.
Se vedlegg med kart eller følg denne linken:
https://kart.gulesider.no/?c=62.574064,6.116230&z=15&l=aerial&q=%22Roald,%20VIGRA
%22;geo

PARKERING MED BOBIL OG CAMPINGVOGN
For de som ønsker å parkere med bobil eller campingvogn denne helgen,
så vil det bli tilrettelagt for dette ved Vigra skule som ligger rett ved siden av Vigrahallen. Du får
også tilgang til garderober og toaletter på skolen.
Pris kroner 200,- pr. døgn, som vil gå uavkortet til SFO ved Vigra skule.
NB!
Send oss en mail i god tid for bestilling av plass.

Kiosk og kafeteria

Det vil være kiosk og kafeteria i hallen under hele arrangementet,dette med et rikholdig utvalg
av kald og varm mat.
Her kan en kjøpe seg en fullverdig middag til en god pris.
Vi har både Vipps og betalingsterminal.

UTDELING AV STARTPAKKER
Torsdag kveld fra kl 18:00- 21:00 vil det være kontaktpersoner
som deler ut startpakker på Scandic Ålesund.

Arctic Buesport
Det vil være butikk med diverse bueutsyr representert av Arctic Buesport,
sentralt plassert i hallen.
www.arcticbuesport.no

Vi oppfordrer også til å besøke vår hjemmeside.
www.vigrail.no
og facebokk "Vigra IL Bueskyttere"

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Vigrahallen og NM.

