SOMMARENS STORA HAPPENING!!
SM veckan, Norrköping
6-13 JULI 2016
Äntligen är det dags igen! NKK har återigen fått äran att arrangera ett
stort nationellt mästerskap. Senast vi hade ett arrangemang av denna
dignitet var 2012 och ni som var med minns hur roligt och givande det
var! Vi önskar att så många som möjligt, både gamla och nya medlemmar
tar chansen att vara med och genomföra ett superarrangemang som
sätter NKK och Norrköping på kartan. Hela svenska simeliten kommer att
finnas på plats med Sarah Sjöström i spetsen!
Vi kommer att vara i behov av medhjälpare till en hel massa
funktioner där man absolut inte behöver vara utbildad funktionär
som t.ex: nattvakt, publikvärd, sponsorvärd, pressvärd, entré,
parkeringsvakt, försäljning av fika/glass/lotterier/badartiklar,
tävlingsbyrån, löpare, kopiering, prisceremonier, klädkorgar, inmarscher,
resultatservice, hjälp vid matserveringen, fika funktionärer o.s.v. o.s.v.
samt givetvis tävlingsfunktionärer.
Repetitionsutbildning för funktionärer (för er som inte varit med på ett tag)
kommer att anordnas. Tid och datum meddelas senare.
Beroende på vilken uppgift du kommer att ha så blir det olika arbetstider
som här och nu tyvärr inte kan presenteras i detalj. Skulle ni vara låsta
vissa tider så notera dessa men vi hoppas ni är disponibla för den tid det
tar. Har ni önskemål om arbetsuppgift så notera det på lappen nedan.
Vi har full förståelse för att det kan vara svårt att, i dagsläget, plita ner
exakta klocktider. Det viktigaste är att vi nu får en anmälan på hur
mycket hjälp vi kan få av just Dig.

TACK PÅ FÖRHAND!
SM/JSM GENERALERNA
Mats Sjöstrand & Åsa Gårdman

Namn…………………………………………………Mobil…………………………………………………
Mailadress:…………………………………………………………………………………………………..

Jag/Vi vill naturligtvis hjälpa till med följande på SM/JSM. (sätt X)
(Heldagar belönas med lunch)
Bygg av badet
Bygg av badet
Bygg av badet
Rivning av badet
Nattvakt
Nattvakt
Nattvakt
Nattvakt
Nattvakt
Nattvakt
Matservering

Sönd 3 juli
Månd 4 juli
Tisd 5 juli
Sönd 10 jul
Månd 4 juli
Tisd 5 juli
Onsd 6 juli
Torsd 7 juli
Fred 8 juli
Lörd 9 juli
Tisd 5 juli

9.00 – tills orken tryter
9.00 – tills orken tryter
9.00 – tills vi är klara
19.30 – tills vi är klara
18.00 – 07.30
18.00 – 07.30
19.30 – 07.30
19.30 – 07.30
19.30 – 07.30
19.30 – 07.30
ca 17.00 – 19.30

FM
FM
FM

EM
EM
EM

Heldag
Heldag
Heldag

Funktionär (jag är utbildad)
Medhjälpare
ALLA PASS
OBS! Preliminära tider än så länge.
Onsdag 6/7
Torsdag 7/7
Fredag 8/7

Lördag 9/7
Söndag 10/7
Måndag 11/7

Försök 10.00
Försök 10.00
Försök 10.00
Försök 10.00
Försök 09.00
Öppet Vatten

Finaler 17.00
Finaler 17.00
Finaler 17.00
Finaler 17.00
Finaler 15.00
ca: 10.00 – 17.00

Jag
Jag
Jag
Jag
Jag

vill
vill
vill
vill
vill

ha
ha
ha
ha
ha

lunch
lunch
lunch
lunch
lunch

Önskan om uppgift:_________________________________________________

Tack för din anmälan!
(skicka in eller lämna till kansliet så snart som möjligt)

