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INSTRUKS: PARKERING
Ansvarlig: Peter Måseide
Tlf ansvarlig: 40858675

Antall på tidligvakt: 4
Antall på senvakt: 4 (må omfordele 2)
Start og slutt tidligvakt: 07:00 – 12:30
Start og slutt senvakt: 12:00 – 17:00

Utstyr/praktisk:

- Funksjonærvester
- Informasjon om starttider
- Informasjon om parkeringslotteri
- Søppelsekker
- SKILT til Rundkjøring om parkering (1 stk)
- SKIT til å sette oppover veien (10 stk)
- PLAKATER om parkeringslotter
- Stiftemaskin? og stifter
- Merkebånd
- Tape
- Samband

Notabene:

Dere er rennets førsteinntrykk. Blidt og imøtekommende inntrykk er alltid best.

Parkeringsområdet

- Det er IKKE parkering ved klubbhuset lenger (takk til SIO)
- Vi har kun parkering på Sognsvann
- Betaling parkering - kr. 100,-
-

ParkeringsLOTTERI
- Alle som betaler er med i parkeringslotteri - med bra premier! (mange slipekort)
- Sjekk vippsen at de har betalt (vi kan ikke kreve)
- For lotteri - bruker vi vippsen og trekker ut direkte derfra heldige vinnere. Mao KUN de som

har betalt.
- VIPPS nr 17406 - velg PARKERINGSLOTTERI KM SKAGEN
- Kr. 100,-
- Vi trekker vinnere mandag 9. januar og offentliggjør på rennets hjemmeside hvem som

vinner.
-
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-

Skilting

- I rundkjøringen på Carl Kjeldsens vei/Sognsveien. Skilt med pilanvisning fra begge veier, pil
mot Sognsvann. Samt vipps nummer og beløp.

- Piler oppover hele veien til Sognsvann
-

Fordeling av bemanning

- Vi har to på tidlig og to på senvakt.
- Fordel dere etter beste evne, få folk.
- Merk at vi bør sperre av for nedkjøringen av Olav M Troviks vei, det er uansett blitt en

blindvei. Vet ikke om det bør være en person der?

VIKTIG - Parkeringslotteri

- Vi kjører et parkerings lotteri
- Alle som betaler for parkering er med i parkeringslotteriet.
- Dette gjelder for all parkering
- Premier: (sjekke litt, blir flere slipekort)
- Vi trekker mandag 9. januar. Vinnere annonseres på rennets hjemmeside:

www.skagenoslosprint.no
-

http://www.skagenoslosprint.no

