Funksjonær
NM Rallycross , Rallycross junior Cup, og
NM Shortcar på Gardermoen Motorpark 26-27. april 2013
Vi ønsker alle som hjelper oss velkommen til Gardermoen Motorpark. Uten frivillige som stiller opp i
timevis, i all slags vær og vind, for at andre skal ha det gøy er virkelig beundringsverdig! For deltakerne
er dette avgjørende for og i hele tatt kunne stå klar på startplata.
Vi er helt avhengig av alle, fra løpsleder til ryddehjelp. Dere gjør alle en viktig jobb og uten dette
samarbeidet vil det ikke bli noe løp.
Tidspunkt for oppmøte:
Torsdag vil det være aktivitet på kvelden for å gjøre det siste klart til løpet.
Depoet åpner fredag kl. 0800. Innsjekk sekretariat åpner kl 1300. Trening fra 1900.
Kom gjerne innom, vi trenger hjelp da også.
SENEST LØRDAG: kl 07.00 til frokost.
Parkering for våre funksjonærer lørdag vil være på anvist plass. Det vil ikke bli mulighet for parkering i
depotet.
Funksjonærsjef: Ken Roger Tandberg Tlf.:91392744 EPOST: ken-roger.tandberg@canon.no
Oppmøtested MX bua.– Her vil alt av utstyr, vester, billetter, MAT OG DRIKKE bli utlevert.
De som ikke får brukt vanlige pauser, må passe på å få et kort til bruk for hovedmåltid i kiosk.
Briefing: Løpsleder Tommy Kristiansen vil holde et kort Informasjons- og sikkerhetsmøte til alle
funksjonærer på startplata kl.:07.30 lørdag. VIKTIG! Alle vil på dette møtet få utdelt sin rolle/oppgave.
Samband: Vårt kommunikasjonsrør, er samband. Hvilke personer som blir utstyrt med dette vil bli
kunngjort under briefingen.
Huskeregler ved bruk av samband:
 Pass på at bryteren er fri, spesielt hvis du sitter, slik at du ikke bryter kommunikasjonen.
 Husk at vi er mange på sambandet, bruk det til det som angår løpet.
 Hold knappen inne et lite øyeblikk før du snakker.
 Ved regn, beskytt radioen for fuktighet/vann
 Lever tilbake radioen ved endt dag, både fredag og lørdag, der hvor den ble utlevert.

Første start: Alle mannskap på post, minimum 15.min før start.
Løpsdagen: Dagen kan bli lang, derfor er det viktig å få i seg nok mat og drikke, samt ha med seg
tilstrekkelig med klær, også regntøy (selv om det selvfølgelig vil bli sol).
Pauser: Det vil bli lagt opp til flere pauser i løpet av løpsdagen. Ytterligere beskjeder om når og hvor
lenge vil bli gitt underveis.
Sikkerhet: DIN EGEN SIKKERHET FØRST! Alle våre funksjonærer er forsikret gjennom vår Arrangør
Forsikring. Likevel ønsker vi selvfølgelig ikke at noe skal utgjøre skader på dere, derfor er egen
sikkerhet viktigst, deretter kan du/dere evt. hjelpe den som trenger det. HUSK: Sjåføren av bilen, er
alltid tryggest inne i bilen, til faren er over!
Ved Rulling: Prøv alltid å få øyekontakt raskt. Føreren av bilen som har rullet kan ha nakkeskader,
derfor er det viktig at personen blir værende i bilen til ambulanse/sikkerhetspersonell kommer, ved
mistanke om dette. Støtt hodet slik at nakke og rygg holdes stødig, få kontakt og snakk beroligende
til personen. Vent på Ambulanse.

Gardermoen, 17.4.2013
Kari Stuveseth

