Onsdagsrenn, funksjonsbeskrivelse ved START
•
•

Husk registrering av oppmøte på rennkontor
Ha på vest

Sammen skal vi sørge for starten i årets onsdagsrenn.
Onsdagsrenn har lange tradisjoner på Konnerud, og for mange små er dette det første møtet med
skirenn. Det er derfor viktig at alle får en god opplevelse.
For de minste er det to ting som er viktig – at de startes på riktig måte og at de får navnet sitt lest
opp over høyttaleren når de går over mål. Slike opplevelser skaper morgendagens skistjerner!
Det er alltid hektisk på start – de siste årene har vi hatt 600 – 700 deltagere!
For å unngå for mye kaos for de som starter uten tid, blir det vår oppgave å holde orden.
Også i år forsøker vi også å ha minst 4 spor ut fra start. Ungene stiller seg i kø på følgende måte:
•
•
•
•

Spor 1 (nærmest hallen) opp til 3 år
Spor 2 brukes av 4-5 år
Spor 3 brukes av 6 åringene
Spor 4 brukes av 7 åringene

For Barn født 2014 og tidligere;

Når vi går over til de utøverne som starter på tid (kl. 19:00) skal disse ha tidtagerbrikker. Startbrikker
plasseres ved start på tavler slik at de er lette å finne.
Startnr 12 skal ha startbrikke 12, startnummer 134 brikkenummer 134 osv. Plasser brikkene på høyre
ankel til alle deltagere som skal ha brikke (startnr 0-299).
STARTER sørger for å telle ned for de som ønsker det. Spesielt motiverende for de minste! Må også
sørge for at enheten som nuller ut brikkene i det de passerer start er påskrudd/nullet. Alle med
tidtagerbrikker kan starte når de vil/fellesstart innenfor følgende rammer;
•
•

Mellom klokken 19:00 - 19:30: Barn født 2014 – 2012
Fra klokken 19:35: Barn født 2011 og eldre.

Arbeidsfordelingen og riggingen tar vi sammen på onsdag. Første start går kl. 18:00 – alle må være på
plass senest kl. 17:30. Kle dere godt og velkommen til en hyggelig dugnad for skigruppa på Konnerud.

Vel Møtt!

