
Instruks Sognsvann Barneskirenn 
Post: STARTNUMMERUDELING 2023 
 
 
ANSVARLIG: Annik 

Tlf: 90199869 

 

UTSTYR 

• Bord, 8 stk (settes ut av Rigg) 
• Startnummer (kommer i egen eske) 
• Sikkerthetsnåler 
• Bokser for å legge startnummer i (en til hver klasse) (18 bokser) 

o Egen merking av kassene (eks. G2011) 
• Bokser (mindre) til å legge sikkerhetsnåler i. Folk kan forsyne seg med 4 hver. 
• Blanke ark 
• Sprittusjer 
• Skriveunderlag 
• Blyanter 
• For etteranmelding. HER KAN FOLK BRUKE EGEN TLF.  
• Egen plakat med QR kode til etteranmelding 
• Plakater om løyper 
• Plakater om tider 
• Banner med startnummerutdeling, dette henges på gjerdet bak dere 
• Strips 
• Tape, liten, blank, gaffa 
• Noe til å fikse bord i balanse med om vi ikke har stener nok ute 
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OPPGAVE: 

SORTERE STARTNUMMER (hvis det ikke alt er gjort). Alle nr. legges i hver sin gjennomsiktige boks (de 
største). Alle bokser skal merkes med hvilken klasse (egne merkelapper som tapes på) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIGGE POST 

• Bord står etterhverandre med kortsiden mot hverandre 
• Dere må justere bord slik at de står rett, ujevn bakke her 
• Sett esker med startnummer frem, med kortsiden mot publikum slik at de ser merkelappen 

på hvilken klasse det gjelder (en merkelapp på hver side, slik at dere også ser). 
• Sett ut sikkerhetsnåler i de mindre boksene 

 

 

  

KLASSE LØYPER Ant. 
pmld 

Starttid ca 

• Jenter og gutter 2019 (få) GUL 14 17:30 
• Jenter og gutter 2018 (få) GUL 59 17:32 
• Jenter 2017 GUL 67 17:34 
• Gutter 2017 GUL  17:36 
•     
• Jenter 2016 GRØNN 50 18:00 
• Gutter 2016 GRØNN 68 18:02 
• Jenter 2015 GRØNN 47 18:05 
• Gutter 2015 GRØNN 56 18:07 
•     
• Jenter 2014 RØD 78 18:35 
• Gutter 2014 RØD 61 18:37 
• Jenter 2013 RØD 39 18:39 
• Gutter 2013 RØD 43 18:40 
•     
• Jenter 2012 BLÅ 31 19:20 
• Gutter 2012 BLÅ 44 19:22 
• Jenter 2011 BLÅ 16 19:24 
• Gutter 2011 BLÅ 17 19:26 

    
• ETTERANMELDING     
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Å GJØRE: 

• Barn som er påmeldt: Ta imot unger – del ut startnr i hh til farge og klasse. Det er ikke farlig 
hvilket nummer de får. Alle går uten tidtaking. MEN vi ønsker de til riktig årskull. Farge på 
startnummer gjør det enklere for startcrew å håndtere ungene til start. 

• Etteranmeldte barn: Eget bord, evt to funksjonærer. De reg. selv på tlf (skilt med QR kode dir 
til etteranmelding). De får et nr her fra egen etteranmeldingseske. Igjen, det er ikke viktig 
hvilket nr barna får, men vi deler påmeldt og etteranmeldt, slik at alle påmeldt er sikret god 
flyt og nummer. 

• Del ut – vær blid og ønsk alle lykke til! 

 

 

ETTERANMELDINGER 

• Alle kan få være med.  
• Be de registrere seg på tlf. Bruk qr kode. 
• Vi har egen bunke med startnummer til etteranmeldte 

 

 

STARTTIDER - kjøreplan:  
 

Kjøreplan for 2023    Barn pmld 
Årskull Løype Ca distanser Ca starttid 140 
2019-2017 GUL Ca. 0,5 km Kl. 17:30 221 
2016-2015 GRØNN Ca. 0,5 km Ca. 18:00 221 
2014-2013 RØD Ca. 0,7 km Ca. 18:35 108 
2012-2011 BLÅ Ca. 0,9 km Ca. 19:20 690 

 

 Antall påmeldt UTEN etteranmeldinger 


