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INSTRUKS: KLUBBFUNKSJONÆR (andre klubber)
Ansvarlig: Annik Bjørndal
Tlf ansvarlig: 90199869
Mail: post@lynski.no

UTSTYR:

- ADGANGSKORT, til din løpsklasse for din klubb (hentes på rennkontoret)
- Funksjonærvest, bruk gjerne fra egen klubb, så er det lettere å se (hvis ikke har vi)
- Skrujern til is under skisko
- Blåbag (låner av arrangør, hentes på rennkontoret)
- Heatlister (hentes på rennkontoret)
- Oversikt over løpere fra egen klubb i den klassen du har ansvar for

OPPGAVER:

- Sørge for at alle dine utøvere går til arrangementet til rett tid (sjekk tider for innslusning.
- Sørge for at egne løpere går fra mål til neste heat på start, når de skal gå heat II eller III (ikke

alle går III heat)
- Bistå egne løpere med å finne frem til hvilke heat de skal gå. Vi har også egne hjelpere til

dette som står ved tre ulike tavler inne på selve arrangementet.
- Sørge for at løpere forlater arena når de er ferdig gått
- Fint om løperne får med seg jakker og belter, evt plukk dette opp når siste heat går (bruke

Ikea bag) og ta det med
- Ta godt vare på løperne. Noen går renn for første gang. Ting skjer på en sprint. Det er

konkurranse. Ved siden av de gode opplevelsene, så er det noen som opplever skuffelser.
- Hjelp løperne med å få hjelp fra oss. Vi er opptatt av at alle løperne skal ha en god opplevelse.
- Vær blid og hyggelig mot alle😊
- Trøste egne løpere om det trengs!

MERK:

- Vi har beholdt denne funksjonen fordi vi fikk gode tilbakemeldinger etter covid varianten av
KM SKAGEN. Ønsket er å skape ro rundt løpere uten masete foreldre. Det gjør vi ved å la kun
løpere og funksjonærer i begrenset monn, ha tilgang til innerste del av arena - med start. Alle
andre får stor og rik mulighet til å heie sine løpere frem rundt forbi.


