Arbetspass Piteå Konståkningsklubb, Trombtrofén 15-17 oktober 2021
(Läs igenom hela dokumentet, 3 sidor).
Ert barns namn åter nns totalt en-tre gånger under fredag, lördag och/eller söndag.
Alla åkare kommer a få baka något, ta med klämmackor samt priser ll lo eriet. Mer informa on
mailas ut närmare tävlingen.
Ni ansvarar för a se ll a ert pass blir u ört. Ni kan byta pass sinsemellan om det passar.
Telefonnummer kommer sä as upp i skrubben. Alla ev. byten meddelas ll Anna Mård på mail:
anna.mard@gmail.com
OBS! Om ni på något sä löser det så a någon annan än ni själva gör arbetspassen så är ni själva
for arande ansvariga a in nna er på plats på LF för a själva kunna u öra passet om den person
som skulle u öra ert pass inte kommer eller inte kan u öra passet.

KIOSK och LOTTERI
Lördag
söndag

08.00 – 13.00

13.00 – 18.00

Juni, Rebecka, Klara F

Rebecka, Lovisa B

09.00 – 13.00

13.00 – 17.00

Louise, Ally

Freja S, juni
I de a pass ingår det
förutom försäljning
även a städa ihop i
kiosk, lo eri samt sopa
i ishallen, tömma
soptunnor.

Sekretariat
Listor, resultat

Lo ning, upphängning
schema, listor ll
sekretariat,
prisutdelning

Fredag 17.30 – 21.00

Klara Mård

Lördag 09.00- 20:00

Klara Mård

Söndag 09.00 – 16.00

Klara Mård

Stjärntävlingen

Städning

Lördag
Speaker 08.00 – 18.00

Linda

Musik 08.00 – 18.00

Hilda

ti

tt

ti

tf

ti

tt

tf

tf

tt

tt

fi

tt

tt

Hilda

tt

Musik 09.00 – 15.00

ti

Linda

tt

Speaker 09.00 – 15.00

fi

tt

ti

tf

tt

tt

tt

tf

tt

Söndag

Filmning
Lördag
08.30 – 16.00

Alma G

Tävlingen börjar 09:00

Alma G

Tävlingen börjar 12:00

Lördag

8.00 - 11.00

11.00-14.00

14.00-17.00

08.00 – 18.00

Märta G

Alva L

Elsa Ö

9.00-12.00

12.00-15.00

Söndag
11:30– 15.00
Tidtagning

14.00 – 20.00
Söndag
09.00 – 15.00

Lovisa L

Tävlingsledning
Stefan Jonsson
Jessica Jonsson
Sjukvårdsansvarig
Lördag

Jessica Jonsson(edith)

Söndag

Jessica Jonsson(edith)

Allt-i-allo
Fredag 17.30 – 21.00

So a

Elizabeth

Lördag 08.00 – 20.00

So a, Maja

Elizabeth

Söndag 08.00 – 18.00

So a, Maja

Elizabeth

ft

fi

ti

fi

fi

fi

Arbetsuppgi er

Här kan ni alternera, ta
pauser men det ska
all d nnas en på plats
och minst två vid
lunch

Hälsa välkomna och lotsa ll rä omklädnings rum för åkare och tränare.
Inköp om något tar slut i ket eller på ishallen.
Passa upp domarna med ka, mat, dryck osv.
Se ll a domarnas mat är varm och klar a äta när de har lunch
Städa omklädningsrum och fylla på frukt.
Vara delak g i slutstädning på söndag
Hjälpa ll i Sekretariatet samt kiosk/lo eri vid behov (närvaro på LF hela den)
Fredag kväll från 17:00

Söndag från 15:00
(vissa från 12:00)

Arbetsuppgi er

Ställa i ordning

Städa undan söndag

Städa undan söndag

Kiosk ta emot ka

Juni, Rebeccka, klara F

Kiosk och lo eri

Freja S, juni, Elsa Ö

Lo eri

Maja

Tömma sopor, sopa
hallen.

Freja S, juni,

Louise, Alma

Lovisa L, Märta G

Fixa Kiss-and-cry

Edith

Edith

Fixa/Städa
omklädningsrum

Elizabeht, so a

Maja, Ally M

Domarrum

Elizabeth, So a

Maja, Ally M

Lo ning, listor,
scheman, skyltar

Klara M

Prisutdelning

Klara M

Ansvar för inköp ll
tävlingen, u från lista.

Erik Grödahl

Hämta/Köra domare
ll Luleå

Erik G

Klara M/Edith

Klara M

ti

tt

Eventuellt samåkning
domare

tt

tt

Stolar och ltar ll
domare

ti

Stefan, Alva L

fi

Stefan och Pe er G

fi

Bord och datorer

ti

ti

fi

tt

fi

tt

ft

tt

fi

ti

ti

fi

tt

ti

ti

tt

tt

De a börjar när
kiosken stängs vid
12:00

tt

ti

Ansvar för a ställa iordning i omklädningsrum och domarrum på fredag kväll.

