Funktionär
1. Visa samtliga vägen till höger efter start. Visa vägen till vänster mot mål för 10 km och 22 km.
2. Visa löparna rakt fram på elljusspåret efter start (ej in på uppsnitslad bana till höger). Visa löparna till vänster ner mot mål när de kommer tillbaka efter 10 resp
22,5 km.
3. Hindra samtliga så att dom inte springer ner till liften på första varvet. Andra gången 10 km och 22 km kommer ska dom ner till liften, dra en snitsel som
spärrar av tidigare uppfarten. Sköta chipboxen i botten på liftrännan när löparna passerar där (Anders ger instruktioner).
4. Visa vägen över liftrännan och slalombacken bort mot IKHP-stugan på första varvet för samtliga löpare. Snitsla av längsmed liftrännan med heldragna snitslar
så att 10 km och 22 km fortsätter hela vägen uppför liftrännan när dom kommer andra gången. Sköta chipboxen i toppen av liftrännan när löparna passerar där
(Anders ger instruktioner).
5. Vägvakter 2 personer. Viktigt att inte släppa förbi bilister när löparna passerar!
6. Vägvakter 2 personer. Viktigt att inte släppa förbi bilister när löparna passerar!
7. Ulvadalen - kolla om någon trampat snett eller dylikt
8. Öppna elstängsel vid 4 km. Delning visa 10 km-löparna till höger upp för grusvägen. Visa 22 km-löparna till vänster nerför grusvägen. Obs 10 km och 22 km
startar samtidigt och kommer blandat.
9. Visa 22 km-löparna av grusvägen till höger in i kohagen. Hålla koll på om någon 10 km-löpare har sprungit fel och i så fall visa tillbaka dom uppför grusvägen.
10. Leda löpare genom hagen ev. kor i hagen.
11. Vägpassage stoppa trafik som kommer uppifrån när löparna passerar, visa löparna till väster.
12. Vägpassage stoppa trafiken som kommer nerifrån när löparna passerar, visa löparna av vägen till höger in på bauerleden.
VÄTSKA 2 pers
13. Visa löparna av vägen till väster bort mot hundklubben. Innan löparna kommer kolla snitslingen genom hundklubben.
14. Leda löparna till höger ut på vägen, stoppa trafiken som kommer uppifrån.
VÄTSKA 2 pers (+ barn?) + vägövergång. Kolla elstängsel, ta ner och lägg matta över som förberedelse.
15. Vägpassage, stoppa trafik när löparna kommer ut på vägen. Visa löparna till höger ut på vägen.
16. Vägpassage, stoppa trafiken som kommer nerifrån. Visa löparna av vägen.
17. Visa löparna av vägen till höger in på ängen. Innan löparna kommer, se till att elstängslet är öppet där löparna springer in på ängen och där löparna springer av
ängen ut på löpspåret.
VÄTSKA 2 pers
18. Vägpassage, stoppa trafiken när löparna kommer.
19. Vägpassage, stoppa trafiken när löparna kommer.

Funktionärer Ungdomsbanan:
Positon 1, 2, 5 och 6.

