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Registrering 

Registrering åpner 27/11-2019 og stenger 15/12-2019 kl. 18:00. Når registrering stenger vil 

de som ikke har betalt for matchen og står som Pending bli strøket og de som er på Waiting 

list sluppet inn i matchen såfremt det er plass.  

Deltakere fra Waiting list som blir sluppet in i matchen etter at registrering er stengt vil bli 

satt som Pending og har 24 timer til å betale Match fee før plassen blir gitt til neste deltaker 

på Waitinglist.  

Det vil ikke bli anledning til å melde seg på matchen etter registrering er stengt. Det vil bli 

satt av plasser til de som har gått nybegynner kurs hos TFS 

 

Bygging / Riving og running av match 

For å klare og gjennomføre matchen er vi avhengig av at alle er med og bidrar, planen er at 

nybegynnerne er med og bygger matchen på tirsdag kveld, videre så må alle som er med og 

skyter matchen være med og patche og score samt rive og rydde etter matchen er ferdig.  

Betaling 

Betaling for matchen kan kun gjøres med Pay-Pal via Shoot`n`Score It. Prisen på matchen er 

kr. 200,-. Deltakere som trekker seg fra matchen innen registrering stenger og har varslet 

MD vil få refundert Match fee. Deltakere som trekker seg etter registrering er stengt eller 

deltakere som ikke dukker opp vil ikke få refundert Match fee. 

 

Squadding 

Det er opp til MD om det blir squadding på matchen. I tilfelle det blir squadding åpner 

squadding 12/12-2019. De som ikke har valgt squad innen registrering stenger vil bli plassert 

i squad der det er ledig plass. 

 

 

Adkomst til bane 

Banen ligger i 4. etasje på Pir II, adkomst til banen er dør på nordsiden av bygget. Ring på MD 

når dere er utenfor så vil døren bli åpnet, telefonnummer til MD vil være på et skilt på 

døren, eller på kalender på tfs.no 
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Parkering 

 

Vi kan parkere på JP Strøm etter kl. 18:00 på hverdager og i helgene. Se blå merking på 

kartet. 

 

 


