Mótssetning
Mótssetning verður á Vilhjálmsvelli á föstudagskvöldið og hefst kl. 20:00. Mjög mikilvæg er að allir þátttakendur komi á
mótsetninguna og gangi inn á svæðið með sínu liði. Mæting í gönguna er á grasæfingasvæðið við hliðina á aðalvellinum
eigi síðar en kl. 19:30

Rafmagn á tjaldsvæðinu
Hægt er að kaupa aðgang að rafmagni á tjaldstæðum á meðan á mótinu stendur. Aðgangurinn kostar kr. 3000.Aðgangur að rafmagninu er keyptur hjá eftirlitsmönnum við innkeyrslu á svæðið og fær viðkomandi þá sérstakan
límmiða sem hann límir á rafmagnssnúruna sem næst
rafmagnskassanum. Hver notandi fær aðgang að 10 ampera tengli.
Við hvetjum alla til að spara rafmagn eins og kostur er og fara varlega með öll raftæki.

Akstur á tjaldsvæðinu
Við óskum eftir að ökumenn fari sérstaklega varlega þegar ekið er um tjaldsvæðið. Að sjálfsögðu hvetjum við þá sem og
alla aðra til að ganga sem mest og hvíla bifreiðina. Einnig biðjum við ökumenn að leggja ekki bílum sínum í aðalakleið á
tjaldsvæðinu.

Sorpflokkun á mótsvæði
Á Fljótsdalshéraði er sorp flokkað og endurnýtt. Víða á tjaldsvæðinu eru flokkunarstöðvar með þremur tunnum;
grænum, brúnum og gráum. Mikilvægt er að flokka sorp í tunnurnar eins og leiðbeiningar segja til um.

Græna tunnan - Endurvinnanlegt







Skola óhreinindi af hráefninu
Bylgjupappi - Beint í tunnuna
Dagblöð/tímarit - Beint í tunnuna
Sléttur pappi/fernur - Fylla fernu með fernum
Plastumbúðir - Í glærum poka í tunnuna
Málmhlutir - Í glærum poka í tunnuna

Brúna tunnan - Lífrænt sorp







Fer beint í brúnu tunnuna (enga plastpoka)
Allar matarleifar
Hýði af ávöxtum og grænmeti
Eldhúspappír
Kaffikorgur og -filter
Tepokar

Gráa tunnan - Almennt sorp



Óendurvinnanlegt og óflokkað sorp
Allt sorp sem ekki má fara í hinar tunnurnar

Varðeldur
Á fimmtudagskvöldið kl. 22:00 verður varðeldur og söngur á flötinni við þjóðveginn, neðan við kirkjuna. Við hvetjum alla
til að koma og taka þátt í dagskránni.

