
Förslag till funktionärslista, Hackmorahelgen lördag 1/10, 2022.
-Det närmar sig för Hackmorahelgen, jubileumslopp 30 år, 1992-2022!!
Lördag 1 oktober!! Första start kl.12.00. 
-Två startgrupper, Pojk/Flickgrupp kl.12.00, Dam/Herr  kl.12.30, alla 
gruppers löpare får löptid och placering.
-Läs gärna igenom hela inbjudan som finns som medskickad fil till detta 
mejl. Hittar ni även på www.sagmyrask.com 
-Sågmyra SK hoppas att alla ni på denna lista kan delta som funktionärer, 
kan någon absolut inte delta så ordna helst ersättare själva och kontakta
undertecknad om hur ni byter, har ni utlägg, spar kvitton och ge Mats H.
-'Gå lunka löp'  är mellan kl.09.30-10.30, kl.09.00 kör vi en separat 
funktionärsstart för dom som vill delta i Gå lunka löp så att ni slipper 
stressa för att komma i tid till funktionärssysslan vid bergsloppet. 
-Läs igenom hela listan då flera av er står med på flera funktioner.
Efter tävlingarna hjälps vi alla åt att plocka ihop/packa ner allt!!
-Hackmorafunktionärer bär helst Sågmyra SK's klubbkläder och eller nya 
SSK-reflexvästarna, alla väg och P-vakter bär reflexväst utanpå, har ni 
egna är det bra, annars finns att låna nere i tältet vid starten.

Hjälp gärna Sågmyra SK ni som kan eventuellt fixa priser till de tävlande, 
varje pris vi slipper köpa förbättrar klubbens ekonomi avsevärt.
Tiden vid funktionärssysslan är när man senast ska vara på plats.
Tävlingsledning: SSK's styrelse, (Mats H. sammankallande, (070-5634910).

Anmälan-Startansvariga-Perhansbodarna: kl.10.00.
Kontaktman: Mats Hellberg,  Andy Steuernagel, Lasse Karsikas,
Lisa Eriksson, Malin Humes, Ann-Sofie Unger.

Sven Arnvind (speaker+starter med bössa).

Utdelning av 30-års jubileums T-shirt löparlinne: Kl.10.00.
Carin Unger, Marcus Bergström, Therese Portström.

Mål-Tidtagningsansvariga: kl. 11.00.
Kontaktman: S-O Back (070-9667113), Jonas Adamsson, Mattias Jons,  
Victoria Bäckvik, J-O Gustavsson,  Johan Sjöberg.

Speaker vid målet: (kl.11.15) David Hellberg.

Elverk vid starten: (kl.09.30) Johan Olsson fixar.



Service efter målgång, plaketter, ta av nummerlapp, överdrag m.m.
(kl. 11.00.),  Andreas Kempe plus barn från äldre träningsgruppen.

Parkerings-vägvakter vid starten i Perhansbodarna: kl.10.00
Jörgen Sundvik, Ola Lindgren, Leif Bengtsson. 
Wilson Humes, William Humes. 
Trafikvakter vid Leksandsvägen: kl.11.00 (Kom ihåg varningstrianglar & 
reflexvästar!!) 2 st Åslunds, 2 st Lagerkvist. 

Parkerings-banvakter i Hackmora vägslut: kl. 10.00. 
Hans & Ulla Björklund, Claes-Göran Sjögren, Saga Vesterlund.

Transport överdragskläder från start till målet.
Kl. 12.00: (kl.11.15) Michael Jobs
Kl. 12.30: (kl.12.10) Leif Jons.

Servering vid motionshallen: Laila-Olars-Sjöberg, Lina Svart.
Korvgrillning i Hackmora by, kl.10.15. Familjen d'Agostino.

Prisutdelning vid motionshallen, kl.13.30. Sven Arnvind, David Hellberg.
(Malin H., Jonas, Mattias J, Mats H.)

Sammanställning-utskrift resultatlista:
Lasse Karsikas, Andy Steuernagel, Lisa Eriksson, A-S Unger.

Sjukvårdare:
Ansvarig-sammankallande: Anders Sjöberg 070-6872003,
Malin Humes 073-6631686,

Banansvariga: Matttias Jons, Leif Jons.

Startområdesansvarig: Mats Hellberg.

Målområdesansvarig/Avspärrningar: Jonas Adamsson & Mattias Jons.

Bajamajor, vatten, toapapper: Jonas Adamsson

Transport av material/utrustning m.m. till och från målet:
Leif Jons.

Hemsida/Fotodokumentation/Resultat: Per-Anders Pettersson.
 
Sågmyra SK tackar för din insats för Sågmyra och SSK!!

Mvh. SSK//Mats Hellberg (070-5634910)


