TELENOR-KARUSELLEN 2015
Hei alle sammen!
Det nærmer seg skigruppas årlige skikarusell. Vi ser frem til mange fine skikvelder
på vår flotte nye stadion. Karusellen er sponset av Telenor. Styret i skigruppa har
utnevnt en komité som ansvarlig for organisering av skikarusellen 2015. Som
tidligere betyr ikke dette at komiteen skal gjøre alt arbeidet selv, men ha ansvar
for arrangement, oversikt og delegere arbeidsoppgaver. Det er nå gjort. I
skigruppa er vi i den heldige situasjon at det er mange som er villige til å være med
på å dra lasset.
Et viktig formål med organiseringa, er å få til en rask og smidig avvikling av
karusellrennene, særlig med tanke på de yngste.
ARBEIDSGRUPPER
Arbeidet med arrangementet er fordelt på ulike arbeidsgrupper, der en person er
utpekt som leder/ansvarlig for gruppa. En oversikt over personene i de ulike
arbeidsgruppene og deres ansvarsområder er vedlagt.
Kontakt mellom personene og arbeidsfordeling innen de enkelte gruppene er
gruppelederens oppgave.

I arbeidsgruppen må de som ikke kan møte på oppsatt dato, sjøl sørge for en
erstatter!
Johanne Røflo ordner med innkjøp av saft sant salgsvarer dvs. pølse etc.

RENNAVVIKLING
Det arrangeres til sammen 4 renn. Hovedmålsettingen med karusellrennene er at
flest mulig barn og ungdommer får lyst til å være med. Alle (både de over og under
10 år), får mulighet til å velge om de vil gå på tid eller ikke.
Rennene arrangeres etter følgende oppsett:
Torsdag 8. jan:
Friteknikk
Tirsdag 20.jan
Friteknikk med cross
Torsdag 29.jan: Klassisk. Klubbmesterskap
Torsdag 5.feb:
Friteknikk sprint med cross

NB! Endringer kan skje på kort varsel ved vanskelige snøforhold eler steng kulde.
Informasjon vil bli lagt ut på Inderoyil.no eller Inderøy IL ski/skiskyting på
facebook.
Påmelding fra kl 1730 i klubbhuset på Stadion. Alle som ikke skal gå på tid får
utdelt startnummer ved påmelding. Alle skal melde seg på for hvert renn.
For alle løpere uten tidtaking avvikles løpene mellom kl. 18.00 og 18.30 og
deltagerne starter etter hvert som man har fått startnummer.
For løpere med tidtaking vil startnummer og brikker bli delt ut ved opprop ved
klubbhuset kl 1825. Første startende er kl 1845.
STARTKONTINGENT og PREMIERING
- Startkontingenten er kr. 150 og dekker alle 4 renn.
- Startkontingent betales ved start som en engangssum.
- Det gis ikke rabatt ved deltagelse i færre enn 4 renn.
- Kontingenten skal dekke premiering til alle deltagere og
arrangementskostnader. Eventuelt overskudd går til drift av skigruppa.
Det blir regna ut resultatliste fra og med klasse 12 år både for hvert renn og
sammenlagt, da for de 3 beste plasseringene.
Klubbmesterskapet premieres med medaljer til de 3 beste.
med hilsen
Arrangementkomiteen
Johanne Røflo, Inge Gausen, Mona Ferstad og Sivert Rannem

INDERØY I.L. – SKI
SKIKARUSELLEN 2015
OVERSIKT OVER ARBEIDSOPPGAVER, ANSVAR OG PERSONELL

Oppmøte kl. 17.00
ARRANGEMENTSANSVAR, KOORDINERING, DELEGERING mm.
Mona Ferstad (481 02464)
Sivert Rannem (951 85937 )
Inge Gausen (95862897)
Johanne Røflo (95793242)

Arbeidslister, startlister, påmelding
Tidtaking, resultatlister
Løypeansvarlig, annonsering
Salg, varm saft, innkjøp

LØYPETRASEER, LØYPEMERKING mm.
Inge Gausen (95862897)
Jens Herstad (926 94474)

løypemerking
løypepreparering

Trond Ottersland

løypekart

Gisle Løseth (90167748)

konsulent

Rune Hedegart

Løypevakt 1. renn

Rune Eriksson

Løypevakt 2. renn

Olav Rotvold

Løypevakt 3. renn

SMØRERÅD/SKIPREPARERING (3. renn – Klassisk)
Alf Magne Gausen (90077436)

Even Gausen (95862896)

PÅMELDING, NUMMERUTDELING OG STARTKONTINGENT
Utstyr blir utlevert ved ankomst. (kontantkasse, vekslepenger, startnummer, skriveutstyr)
Dersom du ikke kan møte, må du selv skaffe erstatter!
1. renn:
3. renn:
Sidsel Trønsdal (92453153)
Mona Ferstad (48102464)
Merethe Værdal
Nina Markhus (90192456)
Sivert Rannem
2.renn:
4. renn:
Ragnhild Kjesbu (909 55165)
Anne Karin Øksnes (482 96 045)
Hilde Ulvin (93696185)
Gunnhild Grønnesby (917 35096)

SPEAKERTJENESTE
Siv Jørgensen
Reserve: Anstein Lyngstad

Alle renn

STARTAVVIKLING OG TIDTAKING
Tidtaking alle renn: Stein Markhus, Pål Gauteplass og Anders Skrove
Startavvikling 1.renn:
Bjarne Martin Lyngstad (957 37300)
Trond Austad (948 38324)
2.renn:
Bjørn Ivar Wågan (984 48733)
Øyvind Austad (930 17163)

Startavvikling 3. renn:
Tore Jørstad (905 78534)
Steinar Rennan (90066654)
4. renn:
Alf Ferstad (99267846)

Bjørn Steinar Røvik (40616543)

RESULTATLISTER, PREMIERING mm.
Sivert Rannem (951 85937)

KAFFESALG: Alle tar med en skuffkake
Dersom du ikke kan møte, må du selv sørge for erstatter!
1. renn:
Mari Gjølga (913 44580)
Ellen Sakshaug
2.renn:
Eva Pauline Hedegart (41789890)
Anvor Fjerstad (408 91240)

3. renn:
Inger Beate Følstad (952 89395)
Margrete Haugum (952 33007)
4. renn:
Marit Solberg
Siv Merete Kummernes (416 82819)

SAFTUTDELING: Johanne Røflo ordner varm saft
Dersom du ikke kan møte, må du selv sørge for erstatter!
1. renn: Kristina Wolan (40485785)
2.renn: Hilde Håvik

PARKERING NB! HUSK REFLEKSVEST
Dersom du ikke kan møte, må du selv sørge for erstatter!
1. renn:
Håkon Mjømen
Ottar Melhus
UTTDELING AV LAPP MED PÅMINNING OM
PARKERINGSAVGIFT.

3. renn: Vegard Denstadli (472 72322)
4. renn: Rannveig Tronhus Aakran

