Funktionärs-PM Ale Trail Race 11 augusti 2018

Allmän informätion


Samling funktionärer vid klubbstugan kl 08.00 (om inte annat avtalats)



Avslut när tävlingen är klar ca kl 16.00 (om inte annat avtalats)



Alla funktionärer parkerar uppe vid Ale Arena. Parkering på stora planen och grusplanen är
reserverade för tävlande gäster.



Ni prickar av er och hämtar funktionärsväst vid klubbstugan. Ni som skall vara i caféet får låna svarta
Bohus t-shirts.



Tänk på att ha med er kläder för både sol, regn och blåst. Ta även gärna med egen termos om ni vill ha
kaffe på er funktion, samt vattenflaska.



Alla funktionärer får fika samt lunch



Alla funktionärer är kvar tills allt är klart. Om man blir klar med sitt område då hjälper man till på nästa
område så att alla kan gå hem så tidigt som möjligt och samtidigt. Detta gäller samtliga funktionärer.



Vid funktionärsfrågor kontakta Maria Bergand (0739-421678)



Övriga frågor kontakta Joakim Ljungberg (0762-257111) och Mattias Jonsson (0705-508090)

Funktionärsfordelning
Grönmarkerade har uppdrag på två olika ställen under tävlingen

Tävlingsledning
Funktionärer
Sekretariat/Efternamälan
Nummerlappar +
Prisutdelning
Väskförvaring
Aktivitetsområde

Evenemangsområde
+Parkering+Städ

Café

Sjukvård
Foto/Film
Speaker
Målet (hänger medaljer +
vätska)
Vägvisning Spåret
+ Nerplockning snitslar
17 km
Vägvisning
Mettjärn
Vätskestation
Gäddvattnet
Vätskestation
Rördalen
Vätskestation
Korset
Vätskestation
Elljusspåret

Marthin Krantz - Ansvarig (0768-766431)
Joakim Ljungberg
Mattias Jonsson
Maria Bergand –Ansvarig (0739-421678)
Annelie Alard Larsson (kl 8-12)
Johanna Henricsson
Eva-Lena Bergquist
Petra von Brömsen
Anna Nattvide
Jan Larsson
Pernilla Johnsson - Ansvarig
Annelie Alard Larsson (från kl 12)
Daniel Lindqvist/Gert Waldén - Ansvariga
Johnny Larsson
Peter Charliemo (8-12)
Mattias Ekström (8-12)
Maria Bergand - Ansvarig
Malin Rödin
Jenny Kjellin
Eeva-Liisa Hansson
Mattias Ekström (från kl 12)
Pethra Prytz
Vakant
Vakant
Ullrika Johanson (till 1445)
Camilla Andersson (12-16)
Isa Larsson
Matilda Bergand
Petter Hägg
Erick Frick
Linda Hoffberg
Daniel Wångstedt
Astrid Ahlberg/ Frida Christoffersson
Karin Söderhäll/Jens Lökholm
Mats Hård
Veijo Hunnakko
Emil Staxäng
Cathrine Lindberg
Hadi Rezazadeh
Magnus Werley
Linda Werley

OBS! Angivna funktioner och tider kan komma att ändras under dagen vid behov

Beskrivning funktionärsuppdräg
Servering





Förbereder och säljer glass, fika och mat till tävlande och åskådare samt ger matservice till alla
funktionärer.
Ställer iordning borden utanför arenan.
Håller rent på borden och gräset utanför klubbstugan.
Städar upp i köket efter dagen.

Evenemangsområde / Parkering/ Städ
Evenemangsområde






Ställer iordning och packar ihop hoppborgar
Sätter upp eventuella tält
Ställer fram prispall och bord till prisutdelningen
Hjälper till med att ställa ut bord utanför klubbstugan
Hjälper till med det som behöver fixas på och runt arenan

Parkering


Hjälper till att lotsa gästerna rätt på parkeringen

Städ under tävling



Har koll på soptunnor/papperskorgar runt arenan och klubbstuga
Har koll på omklädningsrum och toaletter vid Ale Arena samt klubbstuga

Aktivitetsområde






Hjälper till att ställa iordning och packa ihop hoppborgar
Sätter upp band runt hoppområdet innanför vilket endast de som hoppar skall befinna sig
Ser till att alla som går in har betalat (har en markering på handen)
Om det blir kö, begränsar hoppningen till 5 minuter åt gången
Håller koll på att det är rent och snyggt runt aktivitetsområdet

Nummerlappar/Prisutdelning/ Väskförvaring
Nummerlappar



Tar emot de tävlande och delar ut nummerlappar.
Var beredd på att det kan vara fel i listorna, samt att det tillkommit tävlande som inte är med på
listorna. Kontakta då sekretariatet.

Prisutdelning


Delar ut medaljer (och eventuella vinster) till de som placerat sig främst i respektive klass.

Väskförvaring





Tar emot väskor och ser till att de är märkta med löparens startnummer.
Placerar väskorna (i nummerordning) i omklädningsrum som sedan låses.
Delar ut väskorna efter tävling.
Hjälper till där det behövs

Sekretariat/Efteranmälning


Hantering av efteranmälningar och distribution av resultatlistor.

Sjukvård



Hjälper tävlande, funktionärer eller åskådare om olyckan är framme och någon skadar sig.
Har röd funktionärsväst

Medaljhängning/Vätska





Ser till att det finns bord för dryck och bananer vid målet
Hämtar medaljer och sätter på etiketter på medaljerna
Ser till att det finns halva bananer, vatten och sportdryck till alla som går i mål
Hänger medaljer på alla som går i mål

Vätskestation






Ser till att vatten och sportdryck kommer ut till respektive vätskestation
Delar ut dryck
Ser till att alla muggar och övrigt städas bort
Tar ner snitslar när sista tävlande passerat
Mer information får ni av Joakim Ljungberg (0762-257111) och Mattias Jonsson (0705-508090)

Vägvisare




Visar vägen i skogen
Tar ner snitslar när sista tävlande passerat
Mer information får ni av Joakim Ljungberg (0762-257111) och Mattias Jonsson (0705-508090)

