10-mila 26-28/4 2019
En av orienteringsvärldens häftigaste tävlingar
som man bara inte får missa - och med en rad
spännande arbetsuppgifter.
Allmän information
FK Göingarna arrangerar 10-mila 26-28/4 2019 med tävlingsarenan vid Trollacenter i Glimåkra.
Fredag 26/4 Individuell tävling med öppna klasser: 14:00-21:00 (FK Boken ansvarar)
Lördag 27/4 Ungdomskavlen: start 10:15
Damkavlen: start 13:15
Tiomilakavlen: start 20:30 (pågår sen hela natten)
Individuell tävling med öppna klasser, 10:00-22:00 (FK Boken ansvarar)
Söndag 28/4 Tiomilakavlen: målgång ca 07:00 (omstart ca 09:00)

Funktionärer behövs!
FK Göingarna behöver hjälp av orienteringskompetenta funktionärer på flera poster och frågar nu
efter vilka tjänster vi i OK Vilse 87 kan erbjuda.
Vi kommer att få ersättning för nerlagda timmar, dock är inte ersättningens storlek fastställd än,
men den beräknas till 50 kr/tim.
Följande funktioner behöver bemannas:
1. Kontrollvakter som är någorlunda rörliga i skogen och i vissa fall kan klara dessa
förflyttningar nattetid.
2. Kameraguider som hjälper kameramännen att snabbt hitta till nya positioner i skogen och
också kan bistå med att guida dessa med riktningar m m. Även här behöver detta delvis
hanteras i mörker.
3. Funktionärer till start, växel, mål, incheckning, SI-funktionen, OLA-hantering och
expeditionsjobb.
4. GPS-värdar som kan hjälpa topplagen med att få rätt på GPS-västar och också hantera dessa
västar mellan sträckorna.
5. Löpande kameramän. Här vill det till att vi får fatt i stabila och snabba personer som kan
följa tätlagen under kortare perioder.
Det är lite olika nivåer på uppgifterna, men det finns plats för alla som vill hjälpa till. Även de
grönaste nybörjarna kan vara med och få sig en häftig orienteringsupplevelse.

Intresseanmälan
Se nästa sida! Detta är en första intresseanmälan och mer detaljerade uppgifter om arbetspassens
längd m m kommer senare.
Vi vänder oss främst till medlemmar från 15 år och uppåt. Om det finns yngre som är intresserade,
så fyll i en intresseanmälan och lämna in, så får vi se längre fram om det finns lämpliga arbetsuppgifter.
Svara senast 31 januari!
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Kan du ställa upp och hjälpa till under 10-milahelgen 2019?

Om ditt svar är NEJ, svara direkt via mejl (du behöver inte fylla i något här på sidan).
•

Om ditt svar är JA, var vänlig kryssa för nedan vilket område/vilka områden du kan
tänka dig att jobba inom! Någon kanske kan tänka sig alla fem... 

Arbetsuppgift
(mer detaljer, se sidan 1)

Kan tänka
mig jobba
med detta

För punkt 3, specificera här om
det är något du föredrar

1. Kontrollvakt
2. Kameraguide
3. Start, växel, mål, incheckning, SIfunktionen, OLA-hantering, expeditionsjobb
4. GPS-värd
5. Löpande kameraman
•

Vilka tider kan du tänka dig ställa upp? Sätt ett X i passande kolumn(-er)!

Lör fm

Lör em

Lör kväll Lör natt Sön morgon

Sön fm

Kommentar

Även om du kryssar i alla kolumnerna så innebär det inte att du kommer att schemaläggas dygnet
runt, men det är bra för oss att se vilka tider du kan. Mer detaljerade arbetspass-scheman kommer
att göras längre fram och då blir du kontaktad.
•

Fyll i kontaktuppgifterna!

Namn
Mobil
E-post
•

Svara senast den 31 januari!

Lämna/skicka intresseanmälan till Lillemor Blomqvist, e-post lillemor.blomqvist@oktv.se, adress:
Smultronvägen 12, 293 41 Olofström
OBS: Är ni flera i familjen som kan och vill hjälpa till, så vill vi ha en ifylld intresseanmälan för
var och en.

