Vi behöver din hjälp till vinterns serietävlingar/kretstävling
Här kommer ett arbetsschema till vinterns serietävlingar. Varje familj tar ansvar för
vad de ska göra enligt schemat. Skulle det inte passa får ni själva byta med någon
annan. På vissa arbetsuppgifter krävs det två eventuellt tre personer och det får då
varje ansvarig familj fixa, till exempel kan man ju hjälpa varandra om man inte står
uppställd på samma kväll.
SPÅRVAKT:

Visa vägen för de olika banorna (krävs minst 2 personer)
- upp till 6 år åker 400 m
- 7-8 och 9-10 år åker 1 km
- 11-12 år åker 1,5 km
- 13-14 åker 2,5 km
- 15-16 och uppåt åker 5 km.

SAFTEN:

-

NUMMERLAPPAR:

- Hämta nr-lapparna utanför dörren till kansliet i Lokalen.
- Lägga nr-lapparna i ordning på ett bord i stora entrén i
sporthallen.
- Pricka för alla som hämtar (startlista hämtas i
tidtagningen). Lämna den avprickade listan till
tidtagningen i speakerhytten efter utdelning.
- Lämna tillbaka nr-lapparna, sorterade, utanför kansliet
efter varje tävling.
- Nr-lapps ansvarig bör vara på plats kl 17.00.
- Bör vara 2 personer på denna uppgift.

MÅL:

- Hjälpa tidtagningen att skriva upp numret på de
skidåkare som kommer i mål och i den ordning som de
går i mål.
- Göra mållinje.
- Hjälpa till att montera högtalare utanför tidtagningen.

STARTEN:

Hämta saftdunk, saft, muggar och soppåsar utanför
dörren till kansliet i Lokalen. Har det inte blivit saft,
muggar eller soppåsar kvar från föregående tävling,
ta ut nytt från ICA och skriv upp på kundnr 1414.
- Värma saften hemma och servera till skidåkarna efter
Målgång.
- Diska ur saftdunken och lämna tillbaka den + ev.
överblivna muggar, soppåsar och oblandad saft
utanför dörren till kansliet i god tid inför nästa tävling.

-

-

Hämta klockan i tidtagningen.
Få en startlista av tidtagningen.
Göra startlinje
Ropa upp klassvis ca 3 min före start.
Bör vara 2 personer på denna uppgift.

Vid frågor kontakta ansvarig för varje tävling

(vem det är står i funktionärsschemat på hemsidan)

