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INSTRUKS SORTERING AV STARTNUMMER

Ansvarlig : Margrethe Willoch, tlf: 92214148
Koordinator: Annik, tlf 90 19 98 69

Tid: Torsdag før rennet (fra kl. 17:30)
Sted: Allrommet, Lyn klubbhus.

Startnummer-bestilling:
Sørg for at startnummer blir levert fra trykkeriet i bunker med begge nummer pr løper
etter hverandre dvs 1,1,2,2,3,3,4,4,....,50,50,51,51,52,52, etc. slik at man finner begge
nummer samtidig under plukking/leting.
OBS _ LYN SKI sorteres for seg - per klasse!

Arbeidsgoppave:
- Sortere startnummer

o Legge startnummer i en bunke sortert i stigende nummer-rekkefølge i
poser, 1 pose pr. klubb. De største klubbene deles i 2 poser (typisk
Kjelsås, Heming, Røa og Lyn)

o Legge ved sikkerhetsnåler i en brødpose
o Legge ved startliste for aktuell klubb

Utstyr/praktisk:
- Annik: Allrommet bookes hos Morten
- Annik: Be om tlf-tilgang til allrommet for ansvarlig for sorteringen
- Annik: Startnummer i esker plasseres i allrommet
- Annik: Plastkasser, 5 stk plasseres i allrommet
- Annik: Sikkerhetsnåler – bokser med like typer (de skal veies, kan derfor ikke ha

en samle-pose med ulike størrelser), legges i plastkassene
- Annik: Sort tusj – permanent, som sitter på plastposer, legges i plastkassene
- Annik: Plastposer (1 pr. klubb + 10) fra Bull, legges i plastkassene
- Annik: Brødposer til sikkerhetsnåler, 1 pr. klubb + 10
- Rigge-ansvarlig: 8 bord. Helst de høyeste som finnes for å spare ryggene til de

som sorterer. Noe til å legge under beina for å gjøre bordene høyere. Monteres i
allrommet. I 2022 satt Tor Eirik plastbordene (klabb-bordene) oppå
energi-drikk-bokser og esker med rosiner. Det fungerte fint!

- Ansvarlig for sortering: Startnummerlister sortert på 3 ulike måter (se under),
ta med ved oppmøte

- Ansvarlig for sortering: Kjøkkenvekt til veiing av sikkerhetsnåler, ta med ved
oppmøte
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Startnummerlister:
- Ansvarlig for sekretariat/kjøreplan sender startlister på Excel-format til

ansvarlig for sortering senest til lunsj siste arbeidsdag før sorteringen skal
foregå.

- Ansvarlig for sortering lager følgende lister i Excel:

1. «SJEKKELISTE» - Komplett startliste sortert på:
startnr. – fornavn etternavn – klubb

2. «PLUKKELISTE» - Komplett startliste pr. klubb* sortert på:
Klubb – startnr. – fornavn etternavn

3. «POSELISTE» - Komplett startliste pr. klubb sortert på:
Klubb – klasse -  fornavn etternavn

4. «SIKKERHETSNÅLLISTE» - Liste over antall deltagere pr. klubb/pose*

- Ansvarlig for sorteringen skriver ut lister:

1. Skriv ut «SJEKKELISTE»
2. Skriv ut 1 liste pr. klubb/pose* av «PLUKKELISTE» (bruk utskrifts-oppsettet i

Excel til å definere at utskriften gir ny side ved ny klubb/pose)
3. Skriv ut 1 liste pr. klubb/pose av «POSELISTE» (bruk utskrifts-oppsettet i Excel

til å definere at utskriften gir ny side ved ny klubb)
4. Skriv ut «SIKKERHETSNÅLLISTE»

- Plukkelistene og poselistene bør man ha 1 ekstra kopi av. Det hender lister
kommer på avveie under arbeidet.

- * NB! For de største klubbene lages det 2 poser som begge får fullstendige (for
hele klubben) poselister, men da 2 ulike plukkelister. Deles i 2 poser slik at hele
årsklasser kommer i samme pose.
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Prosedyre for sorteringsjobb:
1. Fordel startnummer utover bordene i bunker á 50 med romslig plass

mellom.

2. Finn fram 1 pose og 1 plukkeliste.

3. Skriv med store bokstaver navn på klubb og evt. også årskull dersom 2
poser pr. klubb.

4. Plukk startnummer fra bunkene slik at de kommer i rekkefølge i posen.
Husk at det er 2 nummer pr løper (foran/bak).

5. Sjekk gjennom bunken til slutt.

6. Legg startnummerbunken i posen sammen med en startliste
(«POSELISTE») og sikkerhetsnåler.

Når alle poser er ferdige skal det være tomt på bordene. Ligger noen nummer igjen har
noen glemt å plukke det med. Bruk da «SJEKKELISTEN» til å finne hvilken klubb
nummeret hører hjemme i.

Dersom noen underveis ikke finner et nummer, har noen tatt feil. Sjekk om det har
kommet med på nummeret før eller etter (finn riktig pose å lete i via «SJEKKELISTEN»).

Sikkerhetsnåler:
Sikkerhetsnåler veies opp. Husk 8 sikkerhetsnåler pr. løper. Vei opp hhv 8, 16 evt. 32
nåler og skaler opp til riktig vekt pr. klubb/pose. «SIKKERHETSNÅLLISTE» angir antall
løpere pr. klubb/pose. Legg nålene i brødposer.

NB! Noen ganger får vi 2 eller flere ulike typer sikkerhetsnåler som ikke veier det
samme. Da må det veies/skaleres opp pr. type (eller etter beste evne justeres manuelt).

Ferdig sortert:
Posene med startnummer legges i kasser og kjøres av ansvarlig for sorteringen til leder
for rennkontoret eller plasseres på kontoret på klubbhuset.


