
Instruks STARTNUMMER UTDELING Klubbmesterskapet 2023

Tid:  16:30 - ca. 20:00
Ansvarlig: Gunhild Nytrøen (93054324)

Materiell:
● Startnummer
● Sikkerhetsnåler
● Kasser til sortering (skal være ferdig sortert av AB)
● Plakater/skilt til kassene (settes foran og bak)
● Skjema for etteranmelding for Rangerte klasser
● Plakat med QR kode for etteranmelding Urangerte
● Plakater med VIPPS (17406)
● Bord (settes i samarbeid med rigg

○ Mange bord etterhverandre - laaaang “betjening”
○ Liten pause til evt bord for etteranmelding rangerte klasser

Prinsipper:
Vi har klasser som i tidsskjema (se web eller plakat). Det er to hovedgrupper:

● Urangerte
○ Lyn Spesial (para barn/ungdom, maks fire løpere)
○ Skitupp (2018-2019 barn)
○ MINI (2017 barn)
○ Skileik (2015 - 2016 barn)
○ Jenter og gutter 2014 (yngste på barneteam)
○ Jenter og gutter 2013 (nest yngst på barneteam)

● Rangerte
○ Para voksne (her kommer det muligens ingen i år)
○ Rangerte klasser fom jenter og gutter 2012



Startnummer:
● Urangerte - med navn

○ Her er det startnummer med navn til alle som meldte seg på innen onsdag kl.
21:00. Øvrige påmeldt vil ikke ha navn, kun nummer.

■ Dette for at speaker skal kunne se hvem som kommer mot mål, og slikt
sett lage litt mer baluba og stemning på arena.

○ Merk: Vi har lagt opp til at samtlige som er påmeldt trening kan få et startnr.
○ I startlisten har alle navn og nummer, finn rett nummer!
○ Men, det må sjekkes AT de er påmeldt. Hvis ikke må de etteranmeldes (se

under)
○ Vi har en kasse per gruppe:

■ Skitupp///MINI mix///Skileik 1. Klasse mix/// Skileik 2. Klasse mix
■ Jenter 2014///Gutter 2014///Jenter 2013///Gutter 2013
■ Det gir begrenset antall startnummer å lete seg frem i per kasse.

● Rangerte - med brikke
○ Dette er startnummer til rangerte klasser, dvs fom 2012 kullet.
○ Det er brikke i hvert nummer
○ Her gjelder KUN startliste hvor folk er påmeldt
○ MEN, vi har plass til alle!
○ Også her er det et startnr til alle som er påmeldt trening og vel så det.
○ Startnummer er sortert slik at der det er påmeldt 20 i en gruppe som har 30 til

trening, vil være 10 ledige nummer.

Etteranmelding:
● Etteranmelding Urangerte (årskullene 2019 - 2013)

○ Her bruker dere skilt med QR kode.
○ Alle må registrere seg, fordi vi må vite antall og de må betale.
○ Alle som måtte komme til etteranmelding skal i prinsippet være på listen dere har,

gitt at de er påmeldt trening.
○ Der det måtte komme barn (sjelden) som er medlem (søsken) men som ikke er

påmeldt trening og ønsker å gå - er det selvsagt fint. MEN, de må registreres og
betales for. Her må dere da bruke et startnummer med blankt navn, og foresatte
kan skrive inn fornavn med store bokstaver.

● Etteranmelding Rangerte (årskullene 2012 og eldre pluss para voksne (stiller ikke))
○ Her må det brukes egen fysisk liste
○ Fyll ut og lever fortløpende til EQ

■ Dette må legges inn asap i tidtakersystemet til EQ, dette gjør EQ selv
○ Sjekk at de betaler på Vipps (17406) kr. 60,-
○ Finn frem startnummer.

■ Her må du velge et LEDIG nummer for RETT klasse


