FUNKSJONSOMRÅDE

LAG

OPPGAVE. Oppmøte kl.17.30 i Søndre Sving, med
mindre annet er oppgitt. Vær obs på dag/ dato i
parentes!

Hovedsekretariat
v/ Marthe Stine
og Monica

G/J 6 (2012)

Dugnadsleder
v/ Ole Martin

G13 – 6- 8 stk

Vask av kiosk (Søndre Sving) og speaker-bu (tors. 9/8)

Trafikkavvikling/
parkering
v/ Per

G 12 – 4 stk
+ G 14 – 5 stk

Rydding av parkeringsområdene (mandag)
– husk raker og kantklippere for de som har

4- 5 stk

G 13 – 2 stk
G 14 – v/ L. Mork

Arena
v/ Pål

G 9 + G 10
- 5-6 stk fra
hvert lag

G 16 (15 stk)
+ Senior Dame
(4 stk)

Hovedsekretariat (Klubbhuset Søndre Sving): Klargjøring
av lagledermapper, klargjøring og oppsett av
oppslagstavler.
Gjøres sammen med hovedsekretariatet. (torsdag)

Sette ut sperremateriell (torsdag)
Pussing av K-leirskogen (obs: 10.-12. august)

Klargjøring/ rydding i anlegg/ uteområder, inkl. Nedre
Moen (husk raker + 5 pers. med ryddesag) Tors 9/8!

Merking av baner, baneskillere, utstyr banesekretariat
(obs: Husk spett!)
Vask/ renhold av utstyr til banesekretariat (torsdag)

Premieansvarlig
v/ Jørn

J 9 – 4 personer

Matsalen
v/ Laila og Anett

J 10 – 5 stk

Vask av indre del i hallen på Jorekstad – onsdag kveld!
Oppmøte i hallen

J 11 + G 11

Klargjøring av storsalen (plassere bord og stoler, 2
kjøleskap) – torsdag. Oppmøte i hallen

- 5- 6 stk fra hvert
lag, minst 5 menn.
Salg
v/ Ellen og
Kristin

Etablering av seremoniplass for premieutdeling og
utpakking av premier – torsdag

G 14 + J 15 + J 13 Vasking og rengjøring av fellesutstyr (frysere, kjøleskap)
5- 6 personer fra
hvert lag

Vask av kjølecontainer og frysekapell
Utrusting av kioskvogn fra Hennig Olsen
Starte kjølecontainer og frysekapell
Etterse materiell fra Stabburet – alt på mandag

Notvarpet
(hallen) v/ Eli og
Berit

G/J 7 – 4 stk

Klargjøring av hallen (kjøleskap/ bord og stoler)

Kiosk
Nedre Moen

Fordelt over
flere lag:

Vask og renhold av kiosk m/ Merete (obs: Mandag v/ J9)
Klargjøring av kiosk (torsdag)

Kaffetelt
Nordre Sving
v/ Mette H.L

J9 (2 stk mandag)
+ G/J7 (2 stk)
+ J13 (2 stk)
+ G/J8 (5 stk)

Kiosk 1 v/ Anita
og Miriam

Fordeling til
kioskene gjøres ved
oppmøte

Kiosk
Søndre Sving v/
Anita og Miriam

Klargjøring av telt (torsdag):
Få på plass kioskutstyr (3 kjølere, 4 isbokser, 2
pølsevarmere, 1 grillplate, salgsdisk)
Klargjøring av kiosk (torsdag):
Supplering av kioskutstyr

Klargjøring av kiosk (torsdag):
Supplering av kioskutstyr

Arenaansvarlig
A-lag v/ Svein
Atle Staum

A-lag

Oppsett av telt (kafè Nordre Sving, kafè Søndre Sving + 2
sanitetstelt) – tirsdag/ onsdag

Dugnad etter
turneringsslutt
v/ alle
ansvarlige
søndag

G19

Opprydding: Rydde bort banemateriell og
parkeringsmateriell, logistikk
Plukke ned beachflagg, sponsorflagg

15 stk. totalt

G12/ J13

Plukking av søppel Jorekstad / Jørstadmoen Skole

(spillere & trenere)
Opprydding
mandag

Opprydding etter all turnering

Total lagfordeling - Alle lag er satt opp på dugnader tilpasset antall spillere på laget.
G/J 6: 4- 5 personer (hovedsekretariat)
G12:
4 personer (trafikkavvikling)
G/J 7: 7 personer (hall + kiosk)
G13:
8- 10 personer (dugnadleder
+ trafikkavvikling)
G/J 8: 5 personer (kiosk)
J13:
7- 8 personer (salg + kiosk)
G9:
5-6 personer (arena – obs: kantklipper!)
G14:
6 personer (trafikkavvikling)
J9:
6- 7 personer (premiering + kiosk)
J15:
5- 6 personer (salg)
G10: 5-6 personer (arena – obs: Kantklipper)
G16:
15 personer (arena)
J10:
5 personer (vask av matsal)
G19:
15 personer (opprydding)
G11: 5 - 6 personer (klargjøring hallen)
Senior Dame: 4 personer (arena)
J11:
5 - 6 personer (klargjøring hallen)
A-lag:
Alle (arena)

