LVC-kval i Örnsköldsvik 2020-02-15
På lördag den 15/2 arrangerar FV Alpina LVC-kval med Paradisracet samt
Lilla Paradisracet. Vi avser i detta utskick informera om evenemanget som
vi genomför tillsammans i föreningen. Förslag på tävlingsorganisation finns
i bilaga 1.Ifall du är tilldelad en uppgift och har förhinder så är det jätteviktigt
att ni aviserar snarast så att vi har en chans att säkra organisation inför
tävlingen. Om ditt namn inte finns på listan så kommer det att finnas
uppgifter före, under och efter tävlingen som du kan bidra med. OBS! Vi har
även några vakanser där vi söker frivilliga, meddela snarast.
Protokoll från tävlingsmöte den 3/2 (se bilaga 2) uppmanar vi alla att läsa
igenom och ta del av informationen så att ni vet vad som gäller:
Generell information:


Föräldrar tar med skidor för ev. hjälp plogning



Portdomare måste ha skidor



Ni som har, släng med en snöbjörn i bagaget ifall vi drabbas av
snöfall.



Roligt om någon har en bra kamera och kan ta bilder under dagen
för att dokumentera tävlingen.

Tider förberedelser fredag 14/2:
Drop-in från ca 16.00, hjälp behövs för att färdigställa arenan för alla som
kan, ju fler vi är desto fortare går det.
Att göra:


Sättta bana/banor under ledning av Jörgen T & Jonas L som
meddelar hur många hantlangare som behövs.



Sätta målfållor, målmadrasser



Nätat överallt



Fixa ytor för start i turist/teknikbacke. Nät och Audi-tält för start.
Ytterligare ett tält behövs för grillen, Lars Ödmark kollar om vi kan
låna ett till.



Nummerlappar sorteras klubbvis



Priser, pokaler iordningsställs



Fixa i garage, bord osv.



Snygga till inne och ute (möbler, städning, skidställ m.m)



Montera flaggor, vimplar LVC, FV och Audi (finns i garage)



Märka upp portar för portdomare, krattor, protokoll (Bra om så
många portdomare som möjligt kan vara med även här)



Prispall bärs fram



Övrigt som vi kommer på eftersom

Tider Tävlingsdag lördag 15/2


Funktionärer samlas kl. 07.00



Sätta målsensorer, fixa startgrind



Portdomare genomgång med Magnus S/Jonas T ca kl. 8.00



Fixa grill, rigga tält för grill m.m.



Ta fram pulka



Tider för tävling, se Inbjudan på FV:s hemsida eller i
tävlingskalendern

Eventuella ändringar och tillkommande info skickas via sms-slingan.
Ansvariga för respektive funktion uppmanas även lägga ut info om särskild
hjälp behövs någonstans, förslagsvis via slingan. Håll utkik och välkomna!

Bilaga 1

Förslag tävlingsorganisation:
Funktion

Ansvarig

Sekretariat

Lotta, Lennart S + Vakant

Speaker

Vakant

Inkastare

Daniel Hamrin

Starter

Mattias H

Sjukvårdare

Jonas T

Banchef

Jonas L

Tävlingsledare

Jörgen T

Bansättare

Jonas L/Jörgen T med support

Banpatrull

Föräldrar med skidor, banchef styr patrull

Föråkare

Ingrid, Ester

Portdomarchef
Portdomare

Magnus S och Jonas T
Liselott, Daniel Hägglund (fm) + Lisa H (em),
Jonas T, Ulrika D samt att Skule Alpina bidrar med
2 portdomare

Tredje Jury

Utses från annan klubb på lagledarmöte

Hamburgeri

Karolina Lindgren + Lisa H på fm / Linnea H på em

Skoter & Säkerhet

Lars Nygren

Kiosk

AnnLo och Sanna

Nummerlappar

Lotta / Christina D

Pistmaskin fredag

Mårdner huvudansvarig i
samråd med bansättare

Lift

FV

Utöver ovanstående namn ser vi gärna att så många som möjligt kommer för att hjälpa till
och backa upp evenemanget under dagen. Det behövs alltid en extra hand någonstans.

Bilaga 2.

Protokoll
Möte ang. LVC och Paradisracet, 2020-02-03, kl. 18.00
Åsbacken
Deltagare: Lotta Westman (LW), Daniel Hamrin (DH), Henrik Lindgren
(HL), Lars Nygren (LN)


FV arrangerar:
LVC-.kval (U12, U14), 2xSL
Paradisracet (U10 & U16), 2xSL
Lilla Paradisracet (U8), 2xSL



Beslutade tävlingsbackar.
LVC-Kval U12-U14 SL 1, Teknikbacken från toppen.
LVC-Kval U12-U14 SL 2, Teknikbacken från toppen.
Paradisracet U10 SL 1, Teknikbacken från första avsteget
Paradisracet U10 SL 2, Teknikbacken från första avsteget
Paradisracet U16 SL1, Teknikbacken från toppen.
Paradisracet U16 SL2, Teknikbacken från toppen.
Lilla Paradisracet U8 SL1, Barnbacken. Ingen tidtagning.
Lilla Paradisracet U8 SL2, Barnbacken. Ingen tidtagning.
LW pratar med Marie på ÅSF för att lägga upp Paradisracet SL2 i
tävlingskalendern.







Pistning. Pistat och klart senast fredag 14/2, kl. 16.00. Samråd med
bansättare i händelse av snöfall. LN samordnar pistning.
Fixa inbjudan samt skapa detaljerat tidsprogram, se tidigare år. LW.
Testa teknisk utrustning, tidtagning m.m. (Mattias H, HL, LW
samverkar om datum) den 3/2. Preliminärt klubbtävling för test den
10/2. DH samordnar med Marcus.
Pris till alla åkare i U8. Övriga klasser ges pris till placering 1-6.
Priser beställs av Ann-Louise, Christina.






















’
Priser U16, pokal på ena tävlingen presentkort på tävling 2 (AnnLo +
Christina)
Ordna en häftpistol för att sätta upp resultat.
Behov käpp? Lånas av Skule. HL pratar med Skule.
Färg för markering av pist finns i tränarboden.
LVC-flaggor. Finns på plats i Åsbacken,
Nordemans, fixa bil och tigga hamburgare (HL).
Ställa ut bord i garage (AnnLo koordinerar)
Nummerlappar (LW och Ulrika)
Borrmaskiner och laddade radioapparater (LN, HL)
Föråkare (Ester och Ingrid)
Vi sköter lift själva under tävlingsdagen.
Högtalare. Mattias Högdahl kan ev ta med så att vi får bra ljud för
åkare/besökare.
Köp batterier typ AA för tidtagning (AnnLo)
Sätta en inåkningsbana i barnbacken (Jonas L och Jörgen T)
Nätat överallt, måste göras i god tid innan tävling.
Administration: Tävlingsorganisation läggs ut på hemsida
tillsammans med mötesanteckningar så att alla får info i tid (HL)
ÖA, HL meddelat ÖA om att evenemanget sker, dock inget löfte att
de kommer.
Give-aways? LN kollar med Bärgarna, främst reklampåsar till U8.
Kabel till tidtagningen funkar inte. LW och Lennart S ser till att ngn
ser över detta.
Nästa sammankomst för tävlingsledningen sker den 10/2.

