Uppgift

Ansvarig

Funktionärer

Nummerlappar/efteranmälan
Parkeringsvakter
Tidtagning + start
Målområdet
Serveringen/Grillning
Speaker
Prisutdelning/priser

Krister Andersson
Anders Grönvall
Anna F
Anna F
Håkan
Jennie C

Krister A + Gustav H + 3 st ur grupp 5
Anders + Stefan
Position 5-6 (från 11.30).
Linnéa + Krister (från 12.00)
Håkan
Linnéa+Jennie C

Banan

Andreas (huvudansvar)

Grupp 1

Robert Galic

Grupp 2

Tony

Grupp 3

Thom

Grupp 4

Robert Thoren

Grupp 5

Alexander A

Arbetsider/information
9.30 och framåt. Krister hjälper till i serveringen/målet när han är klar med
nummerlappar, han tar även hand om värdesaksinlämningen.
Stefan cyklar också först i barnloppet.
Förberedelser av grupp 4 från 9.15-11.00
Förberedelser av grupp 4 från 9.15-11.00
Hjälper Nordic Wellness att få musik till uppvärmningarna före start.
Prisutdelning barn 12.15, milen 13.15, 22,5-km när 3 i varje klass kommit in.

9.30 Samling vid spårinformationstavlan. Kolla av snitsling på banavsnitt 1 enl
instruktion av Robert G. Position 1-4 heldag på banan. Position 1-4 skall vara vägvisare
Robert G + Stefan S, Gordana G, Josefina
på barnloppet kl 11, får info av Andreas Agelii ang detta vid ankomst. Position 5-6
Stolphammar, Stolphammar2, Linn
hjälper till i målområdet från ca 11.30, får instruktioner av Anna Fritzson. Om tid finns
Tranemo (Förälder)
över innan start hjälp till att förbereda målområdet! Efter sista löpare passerat för sista
gången (senast ca 15.30) - ta ner snitslar.
Samling 9.30. Personen som står i Ulvadalen springer efter sista löparen i 10-km-klass
Tony + Anders H + Tomas Wykman
ända till mål. Efter att sista löpare passerat ca 12.40 - plocka ned snitslar.
Samling 9.30 vid spårinfotavlan. Förbered först och kör ut grejer till vätskekontrollen
Thom + Patrik Jägenstedt, Petter Libell, vid 8 km, och hjälp Tom att kolla snitsling och märka upp kohagar. Om tid finns över Robert Rosenberg, Anders Melander, xx hjälp till att förbereda serveringsområdet vid målet (leta rätt på Anna Fritzson).
yy
Därefter positioner på banavsnitt 3. Efter sista löpare passerat (senast ca 13.45) plocka ned snitslar.
Samling 9.30. Förbered vätskekontrollen samt hjälp till att kolla av snitsling av banan.
Thoren (Robban, Lotta + 2 barn) + xx yy + När detta är förberett - hjälp till i serveringen, förberedelser med grill och dylikt (leta
rätt på Anna Fritzson). Därefter banan avsnitt 4 inkl vätska ca 12.30-14.30. Efter att
David E
sista löpare passerat - plocka ned snitslar
Samling 9.30. Hjälper till med nummerlappar/efteranmälan till kl 11.30, därefter
Alexander A + Stina P, Ludvig L*2 + Lotta banavsnitt 5 ca 12.15-15.00. De som ska ha hand om vätskekontrollen förbereder den
istället för att hjälpa till med nummerlappar. Efter att sista löpare passerat - plocka ned
Lamme, Lotta Lamme2, Marianne Ek
snitslar

Vätskekontroller
1 (4,7 och 16,2 km)
Jonathan N
2 (7,8 km)
Thom
3 (11,9 km)
Thoren
4 (6,1 km (10an), 18,2 km (22:an))
Alexander A

Jonathan N + Catarina E
2 st ur grupp 3
3 st ur grupp 4
2 st ur grupp 5

Vätska + gifflar + banan när löparna kommer andra gången. Första gången bara vätska.
Någon vid denna vätskekontroll går upp och visar löparna ner mot vätskekontrollen när
de kommer första gången.
Vätska
Har hand om vätskekontrollen och också vägövergången. Vätska + banan + gifflar?
Vätska + banan. Monica hjälper till att förbereda kontrollen.

