Hej SM’s BÄSTA funkisteam!
Inte ens en vecka kvar tills det smällerJ Jag är oerhört tacksam för allt ni hittills bidragit med och för att ni vill ro historiens första kustrodd-SM
i hamn tillsammans med mig nästa helg. Här kommer en liten sammanställning och lite sista info…
FUNKTIONÄRSLISTA:
Funktion

Namn

Kontakt

Uppgift

Tävlingsledare

Bengt Nilsson

070-8250702

Övergripande ansvar över tävlingen. Tillse domarnas behov/önskemål

Huvuddomare

Kenth Nord

Domare #2
Funktionärsansvarig

Morgan Bengtsson
073-0420777

Övergripande ansvar över funktionärerna. Tävlingsledarens högre hand.

Sekreteriat #1 - Resultat, Tidtagning

Stefan Olsson / Niklas Henningsson

Sekreteriat #2 - Resultat, Tidtagning

Kerstin Pelvén

070-2986941

Undsätter ovan. I tillägg uppdaterar info-tavlan med startlistor, resultatlistor + ny information. Första för

Speaker

Håkan Svensson

070-3010218

Rapporterar från loppen. Underhåller publiken. Spelar musik.

Expertkommentator

Kristofer Karlsson

Båtparkansvarig #1 / Båtansvarig -

Tord Leo

070-7441698

Har startlistan. Ansvarar för "ut-checkning", "in-checkning" och att kontroll av båtar

Båtparkansvarig #2 / Materialansvarig

Mats Leo

070-3493805

Är ansvarig för båtpoolen (vem som ror vilken båt). Är även behjälplig vid ev skador på material.

Benny Wernström

Ha tillgång till dator. Påläst i "Rodd-Res". Upprättar resultat. Förser social media ansvarig med info. Först

Hjälper Speaker med att kommentera loppen. Är påläst om deltagarna och loppen

Båtpark #3

Hjälper Båtansvarig med kontroll av båtar

Motorbåtförare 1

Anders Paulsson

070-8609494

Håller till vid vändningsboj #1. Prio 1 - säkerhet. Prio 2 - döma loppet

Motorbåtförare 2

Jonathan Peterson

070-5346657

Håller till vid vändningsboj #2. Prio 1 - säkerhet. Prio 2 - döma loppet

Motorbåtförare 3 -

John Berg

070-8671205

Håller till på/nära stranden. Enda prio - säkerhet

Målområde - ansvarig -

Anders Gustavsson

Socialmedia- ansvarig

Madelene Andersson

070-2507562

Uppdaterar Facebook och Instagram under tävlingsdagarna med bilder, video, resultat mm.

Teknik/Bild/Ljud

Frederick Berg

070-8128506

Ansvarar för inspelning och live-feed under tävlingen

Teknik/Bild/Ljud - ansvarig#2

Vakant - Johan LRK?

Mat / Dryck

Anders Andersson/ Jan Weber

Pris-ansvarig

Maria / Peter

Ordnar priser till SRCC & SM-medaljer

Grillkvällsansvarig

Elisabeth Arvidsson

Startar grillen efter loppet. Enkel BBQ (korv m bröd). Betalningar görs till klubbens swish.

Dirrigerar hur båtar ska placeras efter målgång. Är inte rädd för att peka med hela handen.

Ansvarar att ljud och övrig teknik fungerar.
0703-606757

Ansvarar för mat till domare (och funkisar?)

Marknads- & kommunikationsasvarig

Maria Jönsson

070-555 88 69

Sköter kommunikation till journalister o dyl. Jobbar nära sekretariatet

Prova på

Nermina

073-378 39 76

Ser till att en roddmaskin är på plats på Fria Bad. Anordnar tävling i fiskespelet med priser.

Kassör

Bertil Ljungkvist

070-5549049

Ansvarar för eventuella betalningar på plats.

Funktionär - Fri Roll #1

Jan Weber

Är tillgänglig där behovet finns. Lyssnar på funktionärsansvarig

Funktionär - Fri Roll #2

Annelee Gustavsson

Är tillgänglig där behovet finns. Lyssnar på funktionärsansvarig

Funktionär - Fri Roll #3

Är tillgänglig där behovet finns. Lyssnar på funktionärsansvarig

Funktionär - Fri Roll #4

Är tillgänglig där behovet finns. Lyssnar på funktionärsansvarig

Funktionär - Fri Roll #5

Är tillgänglig där behovet finns. Lyssnar på funktionärsansvarig

Motorbåtsansvarig

Bertil

Samordnare av motorbåtar

Upprätta målområde
Banansvarig - Vändningsbojar

Tomas/Jonathan

Ansvariga för att upprätta målområde. Sätta ut pinnar med avspärrningstejp

Olle/Daniel

Ansvarar för vändningsbojar och att det läggs ut på rätt ställe. Linan behöver vara 2x djupet + Bra ankare

Ägare / Förare

Passagerare

Båt 1

Tel-förare

Landskrona RK / Anders Paulsson

Göran Pelvén

Båt 2

Jonathan Peterson

Göran Nylin

070 534 66 57

Båt 3

John Berg

Erik Nylin

070-8671205

ATT FIXA:
För att kunna genomföra tävlingen är det fortfarande en del praktiska saker som behöver fixas. Jag vore oerhört tacksam om respektive
ansvarsgrupp vill ordna så att följande material (samt om det är något du tycker saknas här) finns på plats lördag morgon. Om det inte finns på
klubben eller om ni inte har det själva för utlåning/kan låna av någon så ber jag er inhandla det som saknas -spara alla kvitton och ge dem till
Bertil så får ni ersättning inom kort.

àsekretariatet: tejp till start & resultatlistor (som fäster på tältduk/plast), dator, skrivare, bläck & papper, pennor & block, tidtagarur, grendosa
med förlängningsladd, banan (stor) laminerad
Sjukvårdsväska, nyckel till klubben
Priser till först över mållinje (b&b)
à”prova-på” 1st roddmaskin (kolla batteri), priser (b&b)
àdomare: tuta, tidtagarur, vit & röd flagga, visselpipa, megafon, startlista, papper & pennor
àmålområde: avspärrningsband, staket/pinnar/vikter, banderoll
àbana: bojar, tyngder/ankare, rep
àbåtpark: åror, båtar, flytvästar, bogseringslinor, stora skor till Einride, verktyg, silvertejp, papper & pennor, pennor till nummer på roddarna
àdomar/räddningsbåtar: filtar, bogseringslina, flytvästar (2/båt), powerbanks till mobiler?, ankare? bensindunk, vatten, fendrar?, program
àmedaljcermoni & grill:
medaljer
korv, veg.korv, korvbröd, glutenfritt korvbröd, laktosfritt korvbröd, ketchup, senap, mineralvatten, läsk, öl, snacks (som vi bjuder på), grillkol,
tändvätska, engångs- glas/tallrikar/bestick/servetter (kolla med Maria innan inköp! Finns ev. på klubben)
àfunktionärslunch: termosar, kaffebryggare, kylväskor & kylklampar (om ni inte har, fråga runt -köp ej!), engångskaffemuggar
Kommer att finnas att hämta på Helsingborgs Roddklubb på fredag.
TIDER UNDER HELGEN:
På fredag kl. 18.00 ses vi på Helsingborgs Roddklubb för ett kort sista avstämningsmöte! samt uthämtning av SM-veckan kläder

Captains Meeting – lördag kl 08.30 (Fria Bad)
Försök lördag 10.30-13
Finaler lördag 15-19
Prisutdelning & grill 20.00
Försök söndag 09-10
Final söndag 12
Prisutdelning 13.00
Tack än en gång,
Peter
0703-292 430, peter.berg@hotmail.com

