ÅSS race 6 oktober 2012

Funktionärer
Vi behöver fler funktionärer för att kunna genomföra ÅSS race. Kent Wiklund kommer att hålla i en
funktionärsutbildning den 10 och den 18 september, klockan 18-21. Detta ger en stor fördel i att ni
som föräldrar kan få mer kunskap kring ert barns simning. Det ingår fika i utbildningen.
Jag vill hjälpa till och bli funktionär:
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Vi har utbildning och ställer upp som funktionärer under ÅSS Race!
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Skriv upp med namn och telefon/mailadress där vi kan nå er!
Kvitton efter eventuella inköp lämnas till vår kassör Ove Söderberg.

ÅSS race 6 oktober 2012

Inför, under och efter ÅSS- Race finns det mycket att fixa. Är vi många
som hjälps åt så går allt förhoppningsvis snabbt och smidigt. Skriv upp
er på någon passande aktivitet som finns beskrivet här nedanför.
Skriv upp med namn och telefon/mailadress där vi kan nå er!
Sponsorer
För att få bra ekonomi i ÅSS race behöver vi några som tar på sig att skaffa sponsorer till tävlingen.
Jag kan hjälpa till:

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
Flytbryggor
Vi behöver hjälp med att hämta in flytbryggorna, ev. spola av dem och lägga dem på plats i bassängen
på fredags kvällen och ta upp dem ur bassängen och bära ut dem på lördags eftermiddagen.
Jag kan hjälpa till:






_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Stopplina
Vi behöver ett par personer som under fredagskvällen funderar ut en lösning och sätter upp en
stopplina vid 15 meter.
Jag kan hjälpa till:

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
Avspärrningar
Vi behöver hjälp med att sätta upp avspärrningar vid startpallarna på fredagskvällen och ta bart det på
lördag eftermiddag.
Jag kan hjälpa till:

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

Skriv upp med namn och telefon/mailadress där vi kan nå er!
Kvitton efter eventuella inköp lämnas till vår kassör Ove Söderberg.
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Stolar och bänkar
Vi behöver hjälp med att fixa fram sittplatser under fredag kvällen, samt ta bort allt efter tävlingen på
lördag eftermiddag. Detta kan innebära ta fram stolar från källaren, hämta bänkar från idrottshallar.
Sittplatser kan ordnas på flytbryggorna samt bänkar utmed långsidan. En stol ska finnas till varje
funktionär. Vid startpallarna ska det även finnas en handduk på varje stol, kolla med simhallen om
kvarglömda handdukar som kan användas. En hink fylld med vatten ska även ställas vid varje starpall,
hinkarna finns i tränarförrådet.
Jag kan hjälpa till:

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
Sätt ut vägvisning
Vi behöver någon som sätter ut vägvisning på stan under fredagskvällen. Affischerna trycker Michael
Berglund upp och har med sig under fredagskvällen. Fundera ut hur de ska sättas upp. Behöver något
köpas in kontaktar ni Ove Söderberg som har hand om ekonomin.
Jag kan hjälpa till:
 ______________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
Prisutdelare
Under tävlingsdagen behöver vi hjälp av en prisutdelare, samt en medhjälpare till prisutdelaren.
Jag kan hjälpa till:

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

Fixa medaljer
Vi behöver hjälp av någon som ser till att det finns medaljer, märker upp dem med datum på baksidan
samt sorterar dem så att det finns klart till tävlingsdagen. Du ser även till att det finns ett bord där
priserna ligger inför prisutdelningen samt lägger ut medaljerna systematiskt så att det blir lätt för
prisutdelarna.
Jag kan hjälpa till:

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

Skriv upp med namn och telefon/mailadress där vi kan nå er!
Kvitton efter eventuella inköp lämnas till vår kassör Ove Söderberg.
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Speaker
Under tävlingsdagen behöver vi en speaker.
Jag kan hjälpa till:

 ____________________________________________________________

Sjunga nationalsången
Vi skulle vilja ha hjälp av någon med sångröst som kan sjunga nationalsången inför tävlingen. Om ni
inte själva vill sjunga kanske ni kan ni tipsa om en passande person.
Jag kan hjälpa till:


_____________________________________________________________________

Kopieringspapper
Under tävlingen går det åt en del kopieringspapper till bland annat heatlistor, resultatlistor. Vi undrar
om det finns någon som kan sponsra ÅSS-race med kopieringspapper, alternativt behöver vi någon
som köper in detta.
Jag kan hjälpa till:
 ___________________________________________________________________
Kopieringsmaskin
Under tävlingen har vi även behov av en kopieringsmaskin. Vi behöver någon som ser till att en
kopieringsmaskin kommer på plats under fredagskvällen.
Jag kan hjälpa till:
 ___________________________________________________________________
Kopieringsansvarig
Under tävlingen behöver vi en person som är kopieringsansvarig och ser till att heatlistor mm trycks
upp.
Jag kan hjälpa till:
 ___________________________________________________________________
Serva funktionärerna
Vi behöver hjälp med att serva funktionärerna med något att dricka, lite frukt under tävlingen på
lördagen. Att samla in papper och gå med till sekretariatet samt att sätta upp resultatlistor.
Jag kan hjälpa till:

 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
Skriv upp med namn och telefon/mailadress där vi kan nå er!
Kvitton efter eventuella inköp lämnas till vår kassör Ove Söderberg.
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Skriva namnlappar
Vi behöver hjälp med att skriva namnlappar/klubbnamnen till de fack där klubbarna hämtar sin
information och heatlistor. Facken finns i klubbens förråd.
Jag kan hjälpa till:
 ______________________________________________________________________
Montera skyltar
Under fredagskvällen vill vi ha hjälp med att montera skyltarna som används till inmarschen. Skyltarna
finns i klubbens förråd. Lapparna med klubbnamnen har Michael Berglund med sig på fredagen.
Jag kan hjälpa till:

 _____________________________________________________________
Inventera klockorna
I god tid innan tävlingen, samt på tävlingsdagen behöver vi en person som inventerar klockorna, fixar
batteribyte och ser till att det finns tillräkligt med klockor, minst 8 fungerande klockor behövs.
Jag kan hjälpa till:

 _____________________________________________________________

Lunch
Vi behöver några personer som kan förbereda, servera och röja undan vid lunch som ska serveras till
funktionärer samt våra egna simmare som köpt lunchbiljett. Serveringen kan ske i KFUM;s klubbrum
samt ”personal köket” nere.
Jag kan hjälpa till:

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
Baka
Inför ÅSS race behöver vi någon som kan baka t.ex. Bullar, kakor som är tänkta till funktionärerna.
Det bakade lämnas in i personalköket på tävlingsdagens morgon.
Jag kan hjälpa till:

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

Skriv upp med namn och telefon/mailadress där vi kan nå er!
Kvitton efter eventuella inköp lämnas till vår kassör Ove Söderberg.
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Lotterier
Vi behöver ett par personer som kan ansvara för lotteriet. Det kan innebära att samla in priser, köpa
lottringar, fixa bord, ta fram och märka upp priser, stå och sälja lotter och startlistor. En del priser
finns i vårt förråd. Rikligt med vinster så att många köper lotter!
Jag kan hjälpa till:

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
Tvätta funktionärströjorna
Efter tävlingen vill vi ha hjälp av en person som tar hand om funktionärströjorna, tvättar dem och ser
till att de kommer tillbaka till klubbens förråd.
Jag kan hjälpa till:

 ______________________________________________________________

Städning
Efter tävlingens slut behöver vi flera som hjälps åt att återställa och grovstäda i simhallen.
Vi behöver ett par som ser till att fixa i ordning och grovstäda entrén.
Jag kan hjälpa till:

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Vi behöver några som tar ansvar för att spola av simhallens golv.
Jag kan hjälpa till:

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Vi behöver även ett par personer som tittar till omklädningsrummen och duschar och tar vara på ev.
kvarglömda saker.
Jag kan hjälpa till:

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

Många områden kanske inte tar så mycket tid. Kanske kan du skriva upp dig på fler?
Säg till om du kommer på fler områden som det behövs folk till.

Skriv upp med namn och telefon/mailadress där vi kan nå er!
Kvitton efter eventuella inköp lämnas till vår kassör Ove Söderberg.

