
Til klubberne! 

Altered Bordtennisklub (ABTK) er glad for at kunne byde deltagerne i 0BTUs to-mands 
Mesterskabsstasvne 9. - 10. januar 2016 velkommen til Lilleradhallerne, Banevang 7, 3450 Allerad. 

Lilleradhallerne er for fa ar siden udbygget med en ny hal, hvor Allerad Bordtennisklub holder til i gode 
rammer for klubbens aktiviteter. Udover bordtennis er der badminton, handhold og gymnastik i hallerne, der 
har omkring 2.000 brugere. 
Det er nemt at finde Lilleredhallerae. Se rutevejledning pa www.alleroedkommune.dk 
Bemaerk at der er et begraenset antal parkeringspladser ved selve Lilleradhallerne. Allerad kommune har 
givet en vejledning med kortoversigt, som det fremgar. 
Lilleradhallerne har en helt moderne cafe med et stort sortiment af mad- og drikkevarer samt kioskvarer. 
Cafeen laegger vaegt pa at levere sund mad. Cafeen vil vasre aben under hele staevnet. 
Priserne er rimelige. 01 koster kr. 22,- for en lille fad, kr. 36,- for en mellem. Stor vand kr. 22,- og lille vand 
kr. 12,-. Kildevand kr.15,-. Kaffe/te koster kr. 10,- pr. krus. Kylling pa grovbolle kr. 38,-. 
Noglehulscertificeret munkebolle med hjemmerart tunsalat kr. 38,-. Grovbolle ml roastbeef eller skinke kr. 
30,-. Kyllinge-, tun eller rejesalat kr. 69,-. Roastbeef med spejlasg kr. 42,-. Kage kr. 10,-. Hjemmelavet 
suppe med hjemmebagt brad kr. 35,-. 
Mellem kl. 11.30-14.30 kan der endvidere kobes en frokost sports buffet, der koster kr. 70,-. 
Det er ikke tilladt selv at medbringe mad- og drikkevarer i Lilleradhallerne og med faciliteterae i hallerne er 
det heller ikke nodvendigt. 
Det skal endvidere bemaerkes, at det ikke er tilladt at ryge indendors samt pa hele arealet foran hallerne. 
Safremt der skal ryges henvises til P-pladsen ned mod jernbanen. 
BTEX vil vasre til stede pa staevnet med en stand. 
Endnu engang velkommen til Lilleradhallerne. De fysiske rammer for holdstaevnet er i orden. Indholdet i 
staevnet er op til jer selv©. Sidste ar havde vi et superstaevne med rigtig mange gode kampe, sa vi haber at se 
rigtig mange igen i ar. 
Allerad Bordtennisklub 
Bestyrelsen 
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Bjarkesvej 2 
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NOTAT 
P-forhold til Lillerodhallerne, Banevang 7 

I forbindelse med husning af en raskke flygtninge har Allerad Kommune vasret nadt 
til at placere flygtningepavilloner pa P-pladser ved Lilleradhallerne 
Det har betydet at antallet af P-pladser er blevet reduceret til ca. det halve. 
Der henvises i forbindelse med arrangementer i hallen til P-pladser pa falgende 
adresser, 
Poppelvej 
Blommevej 
Allerad Station 
Det henstilles at lokale borgere ved besag i Lilleradhallen cykler eller gar til 
arrangementerne. 
Der henvises til vedlagte kortoversigt. 

Dato: 5. november 2015 

Sagsbehandler: 
Kai Raun 
Direkte telefon: 40 68 03 55 



ALLER0D KOMMUNE 

P-plads muligheder, Lilleradhallerne 
P1 = Lilleradhallerne 
P2 = Blommehaven barnehuse 
P3 = Trekanten Poppelvej 
P4 = Netto Poppelgaarden 
P5 0 Skowang Stadion 
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