Öresundsspelen 2019 Funktionärsinfo
Nu är det dags att förbereda sig inför Öresundsspelen som är en stor tävling vilket också ger bra klirr i
kassan. Tänk på att ni gör detta åt er själva då pengarna går till att hålla igång vår fina anläggning.
Även i år håller jag i funktionärslistan och tar tacksamt emot anmälningar till de olika uppgifterna som
behövs. Jag kommer att regelbundet uppdatera funktionärslistan på hemsida och facebook, men inte
oftare än 1 gång om dagen (ev lite mer sällan på helgen). Jag gör dock noteringar när ni anmäler er så
jag missar er inte.
Alla behövs även om man bara kan hjälpa till en stund. Är du osäker på vad uppgiften innebär så fråga
bara så hjälper vi dig att förstå vad du ska göra. Vi måste vara rädda om våra eldsjälar på klubben så
de inte ger upp, så även lite hjälp är tacksamt.
Jag har skrivit lite info om respektive uppgift på listan med uppgifter så ni vet lite vad som förväntas
av er på posten. Röda rutor är ett måste att få en funktionär till för att vi ska få tävlingen att fungera.
Vita rutor är fria att anmäla sig till, vi behöver personer på alla platser. Grå rutor behövs inte. Gröna
rutor är tillsatta. Så jag vill ha en helt grön lista innan tävlingarna börjar. Skulle ni vilja byta plats så
går det givetvis bra.
Lite allmän funktionärsinfo:














Meddela till tävlingsledare alt i sekretariatet när ni kommer men även innan ni går så vi vet att
det finns någon på plats
Tävlingsledare kommer att ha en reflexväst i avvikande färg så att hen syns tydligt för alla att
se. (Förhoppningsvis får vi någon som anmäler sig och som vill vara spindeln i nätet och röra
sig över tävlingsområdet och lösa alla problem som dyker upp, en riktig aktiv och spännande
roll, krav är att man kan tävlingsreglerna typ har grönt kort eller på annat sätt kan reglerna.)
När ni ställt er på er post behöver ni stå kvar tills att ni blir avbytta, tillkalla tävlingsledare om
ni behöver avvika innan dess.
Kom i god tid innan utsatt tid så den ni ska byta av inte behöver vänta och att det inte stör
tävlingen.
Om man vill baka eller laga mat till tävlingarna så hör bara av er till mig så hjälper jag er
med vem ni ska kontakta. Bakverk skänker man till klubben medan mat betalar klubben för
råvarorna (tänk på att hålla ner priset). Vill man, får man gärna stå i cafeterian när man lagar
maten. Kom gärna med önskemål till matsedeln.
Håll ordning och reda runt er så hjälps vi åt att hålla tävlingsplatsen fin.
Ni som står i cafeterian, håll det rent både i köket men även ute vid borden. Tänk även på er
klädsel så den är ren samt att händerna hela tiden är rena när ni hanterar mat.
Ni som har sista passet för dagen i cafeterian städa även upp i köket för kvällen.
Måndagsgänget behöver även slutstäda köket och kasta resp frysa in ev överbliven mat, prata
med Britt-Marie om ni undrar.
Det ingår ett varmt mål mat och en fika per pass som man jobbar. Meddela i cafeterian att ni
är funktionärer så får ni mat.
Om någon undrar vart skrivarna finns så håller Britt-Marie i detta. Du är välkommen att
anmäla dig till henne om du är intresserad.

Info till er som vill ordna med förberedelser till cafeterian.






Vill gärna ha en som är ansvarig för förberedelserna, men är inte samma sak som att den ska
göra allt utan be om hjälp så hjälps vi åt.
Upprätta matsedel snarast (lunch och grillen)
Börja göra inköp till tävlingen redan nu och leta billigare priser om ni kan. Britt-Marie har
redan börjat lite smått med dricka mm så kontakta henne så det synkas med inhandlingen.
Har någon ett grossistkort så är det toppen om vi kan handla på det.
Städa ur frysboxar och rensa bort gammal mat så det är ok att sälja det som är där.

