
Instruks Premiering Klubbmesterskapet 2023

Tidsrom for dugnad: 17:00 - 21:00
Ansvarlig: Geir Moe, tlf: 94100010
Geir Moe 94100010 bistår (vært med mange ganger) sammen med 4 funksjonærer til.

Premier:
● Vår tradisjonelle pokal til alle (den minste)
● Rangerte pokaler til rangerte klasser (litt større, tre størrelser)

Materiell for premiestasjon
● Premier
● Pall
● Flagg (pynte med)
● Bord til å plassere premier på
● Ropert

Rigg av utstyr
● Premier, pall, flagg og bord fraktes til målområdet av rigg gruppen
● Ved nedrigg pakker dere ned egen stasjon og lar alt stå. Rigg gruppen frakter dette

tilbake til klubbhuset.

Utdeling av premier
● Vi starter rennet med para voksne (sittende og stående). Her er det rangerte klasser. Det

er mulig det blir få på rangerte para, eller ingen i år. Det vet vi ila onsdagen. Hvis de
kommer, skal de ha premieutdeling ved pallen, samt da 1,2,3 premier. (større pokaler)

● Lyn Spesial, para utvh. Barn, kommer med to løpere (Marikken og Aksel). De skal kun
ha ordinære premier (den minste pokalen) uten rangering.

● Deretter kommer de yngste som følges av rangerte klasser .
● Oversikt i eget dokument med hvem som er rangert og ca antall premier.
● Det blir da omtrent slik (para voksne rangerte kommer ikke):

○ URANGERTE KLASSER:
■ Lyn Spesial, maks 4 utøver
■ Skitupp (2018, 2019)/// MINI Skileik (2017)/// Skileik (2015, 2016)
■ Yngste barneteamsgrupper (2013, 2014)

○ RANGERTE KLASSER
■ Fom 2012
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Utdeling til Urangerte klasser
● Her deles alle premier ut ved målgang. Dette er da den minste pokalen.
● Sørg for at dere har pakket ut pokaler.
● Disse skal settes pent og ryddig på bordet dere har til disposisjon, kasser (med flere

premier) settes under bordet.
● Ikke pakk opp samtlige med en gang, fyll på etterhvert
● Del ut premie, si noen hyggelige ord til barnet - og del ut raust med smil og glede.

Utdeling av premier til paraidrett
● Merk at dette blir samtidig som skituppene går. Det betyr at noen står i mål og deler ut

premie, mens to andre må organisere utdeling av rangerte ved pallen. Det skal deles ut
til klubbmester i begge voksenklassene (mix)

○ Paraidrett stående og sittende
● Det ER MULIG at det i år IKKE kommer utøvere i disse klassene. Vi har en stor gjeng,

men det er ikke alltid det treffer (de stiller mannsterke til Ridderrennet).

Resultatliste for rangerte klasser
● Opprop gjøres fra resultatlisten.
● Denne distribueres til premiesjefen fra tidtaking (egen post for levering av resultater)
● Dere må også samarbeide med SPEAKER.

○ Speaker må annonsere premiering og ikke snakke for mye samtidig

Utdeling av premier til rangerte klasser
● Her roper man først opp 1, 2 og 3. Plass. Disse mottar da de største premiene.
● Gi beskjed om at vi klapper til slutt for alle.
● Deretter roper man opp en mindre gruppe, avhengig av hvor mange utøvere det er i

klassen. Eks. er det 40 startende kan man rope opp tom 10. Plass. Deretter roper man
opp resten tilfeldig.

○ Vi roper ikke opp tider, kun navn. Og da kun plassering for maks de 10 første.
■ NB  er klassen ca 20 holder det med de 3 beste -
■ VIKTIG at ALLE kommer frem!

● Når alle har fått premier - klapper vi for alle.
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