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Antall på tidligvakt: 1
Antall på senvakt: 1
Start og slutt tidligvakt: 08:30 - 13:00
Start og slutt senvakt: 12:30 - 17:00

UTSTYR:

- Funksjonærvester
- Kjøreplan, forenklet
- Startliste – sortert på heat
- Oversikt alt, tider, farger startnummer, gjeldende startnr pluss etteranmeldinger
- Hjelp klubbfunksjonærer

o obs - sjekk om det trengs ekstra bistand rundt innslipp av klubbfunksjonærer. VI skal
ikke være covid- strenge, men det er kun personer med klubbadgang som skal inn i
kjerneområdet. Om man bytter på hvem som har adgangskort spiller ingen rolle for
oss. Det er antall personer vi skal ha kontroll på.
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OPPGAVER:

- Være et knutepunkt og nøkkelpersoner på arena
- Alltid blide og service minded
- Sørg for å være godt orientert om rennet

o Heatstart
o Tider (bruk kortversjon av tabell)
o Hvordan vi har organisert oss

▪ Arrangement = start, mål, sanitet
▪ Løpere per klasse
▪ Klubbfunksjonærer er voksne/trenere fra andre klubber. Riktig adgangskort

viktig, men ikke farlig med hvilken person.
▪ Startoversikt

● Junior går i samme kohort (alle klasser, ikke mange løpere)
● Øvrige kull går GJ sammen
● Unntak: Gutter 10 (2012 kullet), der er egen kohort
● Deretter følger J10 (2012 jenter) og GJ 9 (som er 2013 kullet)

▪ Toaletter på klubbhuset
▪ Løpedrikke serveres ved målgang.
▪ Det brukes ikke brikke på KM SKAGEN, manuell måldømming (mange der)
▪ Det er ingen testsone for ski
▪ Det er ikke lov til å gå i løypene annet enn når man konkurrerer
▪ Det er ikke lov til å varme opp i løypene
▪ All oppvarming inne på arena foregår med løping
▪ Man kan legge fra seg varme jakker i arrangementssonen, klubbfunksjonær

tar disse med ut
▪

- Hjelper ved tavle 1 x 2 personer
o Informere og hjelpe barna

- Hjelper ved tavle 2 x 2 personer
o Informere og hjelpe barna

- Hjelper ved tavle 3 x 2 personer
o Informere og hjelpe barna

- Vandrere, gå rundt
o Gå rundt
o Smile og hjelpe til om det trengs
o Minne på avstand om det er behov
o Rundgang på sjekk av toalett (en gang i timen, spray ned setet, sjekk for toalettpapir

og at det ser pent ut


