Arbetspass Piteå Konståkningsklubb, Pitecupen 13 November 2021
(Läs igenom hela dokumentet, 3 sidor).
Ert barns namn återfinns totalt en- tre gånger under fredag och/eller lördag.
Ni ansvarar för att se till att ert pass blir utfört. Ni kan byta pass sinsemellan om det passar.
Telefonnummer kommer sättas upp i skrubben. Alla ev. byten meddelas till Anna Mård på mail:
anna.mard@gmail.com
OBS! Om ni på något sätt löser det så att någon annan än ni själva gör arbetspassen så är ni själva
fortfarande ansvariga att infinna er på plats på LF för att själva kunna utföra passet om den person
som skulle utföra ert pass inte kommer eller inte kan utföra passet.

KIOSK och LOTTERI
Lördag

08.00 – 12.00

12.00 –14.45

Louise, Juni

Alma, Rebecca

Sekretariat
Listor, resultat

Lottning, upphängning
schema, listor till sekretariat,
prisutdelning

Fredag 18:00 – 20.00

Klara Mård

Lördag 08.00-18.00

Klara Mård

Lördag

08.00-12.00

12.00-14.45

Speaker

Alma

Juni

Musik

Rebecca

Louise

Tävlingsledning
Stefan Jonsson

Teknisk support

Jessica Jonsson

Allt-i-allo

Sjukvårdsansvarig
Lördag 08.00-18.00

Jessica Jonsson(edith)

Allt-i-allo
Fredag 17.30 – 20.00

Elizabeth

Lördag 08.00 – 16.00

Sofia

Arbetsuppgifter för allt i allo

Elizabeth städning till
14.30-16.00

Ansvar för att ställa i ordning i omklädningsrum och domarrum på fredag kväll.
Hälsa välkomna och lotsa till rätt omklädningsrum för åkare och tränare.
Inköp om något tar slut i fiket eller på ishallen.
Passa upp domarna med fika, mat, dryck osv.
Se till att domarnas mat är varm och klar att äta när de har lunch
Städa omklädningsrum och fylla på frukt.
Vara delaktig i slutstädning på söndag
Hjälpa till i Sekretariatet samt kiosk/lotteri vid behov (närvaro på LF hela tiden)

Arbetsfördelning för att ställa i ordning fredagkväll samt bortstädning lördagkväll
Arbetsuppgifter Fredag

Ställa i ordning från 18.00

Ställa i ordning kiosk och ta emot
fika

Louise,Juni

Lotteri

Jessica, Klara M

Bord och datorer Stolar och filtar
till domare.

Stefan

Fixa Kiss-and-cry

Sanna (och de tjejer som vill)

Fixa/Städa omklädningsrum

Elizabeth

Domarrum

Elizabeth

Lottning, listor, scheman, skyltar

Klara M/Edith

Prisutdelning

Klara M/Edith

Ansvar för inköp till tävlingen,
utifrån lista.

Erik Grödahl

Arbetsuppgifter Lördag

Från 14:45

Kiosk och lotteri städas undan

Alma, Rebecca

Tömma sopor, sopa hallen.

Juni, Sofia

Fixa/Städa omklädningsrum

Elizabeth

Domarrum

Elizabeth

Städa/plocka undan

Klara M /Jessica

Kiss &kry

Sanna (och ev tjejer)

Datorer, bord och stolar

Stefan.

