Praktisk info DM-ugen:
DM-ugen er nyt for alle, men en super mulighed for at få vores sport eksponeret til et langt større publikum. Det betyder dog også, at afviklingen
bliver en smule anderledes end man er vant til logistisk set. AASK og forbundet vil i samarbejde med DIF gøre alt for at sikre en smidig afvikling, men
medbring gerne en parathed til at justere og et åbent sind i al almindelighed
Lokation:
Honnørkajen i Aalborg. Lørdag afvikles der i telt. Søndag flytter vi op på scenen på honnørkajen for at blive en del af tv-transmissionen. Opvarmningen
om søndagen vil fortsat være i teltet, som vi afvikler i lørdag. Teltene og scenen ligger umiddelbart ved siden af hinanden.
Parkering:
Her finder i en oversigt over parkeringsmuligheder:
https://www.aalborg.dk/trafik-og-transport/parkering/parkeringspladser
https://www.parkeringsinfo.dk/parkering-aalborg/
Bemærk: Der forventes at komme rigtig mange mennesker til deroppe, så kom i god tid. Da området på honnørkajen er afspærret, skal man desuden
påregne at skulle gå lidt.
Omklædning:
Der vil være omklædning i telt på honnørkajen uden badefaciliteter. (se foreløbig plantegning nedenfor)
Omklædning med badefaciliteter findes hos DGI Nordkraft (Teglgårds Pl. 1, 9000 Aalborg) og Aalborg Havne bad (Jomfru Ane Parken 6, 9000 Aalborg).
Ved brug af disse faciliteter skal i på forespørgsel oplyse at i er en del af DM-ugen som atleter. Så er det gratis at bruge der omklædning og bad.
App til DM-Ugen:
Der er udviklet en App til DM-ugen. Vi opfordre alle til at downloade denne og følge med i aktiviteter mm..
Streaming:
Der vil være streaming fra stævnet. Hold øje med Facebook for link, som vil være tilgængeligt lige op til konkurrencestart.

TV-dækning:
Der vil være lidt TV-dækning søndag, hvor konkurrencen foregår på scenen på honnørkajen. Dette er planlagt til at være den sidste del af stævnet
søndag og varer i omegnen af 20-30 minutter
Oversigtskort Honnørkajen for nuværende: Bemærk det kan blive lettere justeret!!!

