Dugnadslister for mandagstreninger på Hamran.
( - og fredager)
Sesongen 2013-14
Aktiviteten øker på Hamran!
 Etter at det ble satt opp dugnadsliste for mandagstreninger, har det kommet ønske
om at det også skal organiseres trening på fredager.
 Harald har sagt seg villig til å være tilstede på fredager fra kl. 18.30. Men vi trenger
at noen har et overordnet ansvar ved siden av Harald
 Jeg foreslår derfor at de som har ansvar på mandag, også tar fredag i samme uka.
 Jeg er klar over at dette betyr en del ekstra for noen, men håper det går greit!
Altså: De som har ansvar for mandag kveld, har det samme for påfølgende fredag.

Trening på mandager:
Bakkene skal være klar til kl. 18.00 når treninga starter.
Ansvarlig må hver søndag kveld vurdere forholdene i bakken og om det ev. er behov
for å innkalle noen flere til prepareringsarbeid. Dette gjelder også brøyting.
Koordiner med Jens Rune, tlf. 915 77 327
Jens Rune vurderer ev. bruk av løypemaskina. Det koster oss mye å bruke den!
Påse spesielt sikkerheten i bakkene. I utgangspunktet bør det være en ansvarlig
(voksen) på kulen i hver av bakkene.
Bygginga kan føre til begrensninger i bruken. Småstein ødelegger ski. Ta derfor
forholdsregler. Husk sikkerhet.
Hvis datoene er helt umulig, bytt innbyrdes. Gi allikevel beskjed til undertegnede
Vi håper dessuten at flest mulig av foreldrene kan være med på treningene
Oppdatert: 5.januar 2014
Dato
Ansvarlig
6/1
Kjell Lunheim
13/1
Knut Selmer
20/1
Randi Leinan Lund
27/1
Jørn Olav Dæhlie
3/2
Jan Jacob Verdenius
10/2
Leif Jordet
17/2
Kjell Lunheim
24/2
Knut Selmer
3/3
Randi Leinan Lund
10/3
Jørn Olav Dæhlie
17/3
Jan Jacob Verdenius
24/3
Leif Jordet

Div. info

Treningsrenn

Åpningsrenn? Ev invitere andre klubber i regionen
Klubbmesterskap hopp/kombinert (langrenn 4/3)

 Renndatoer er et forslag; kan endres. Gi tilbakemeldinger
 Ved renn, vil undertegnede være medhjelper

 Dugnadsbelastningen er stor for skifolket! Dette gjelder både hopp, langrenn og ikke
minst i forhold til utbygginga på Hamran. Vi har prøvd å fordele på flest mulig,
samtidig som det er viktig med kontinuitet
 Hvis det er noen som ikke er med på mail-lister etc, gi beskjed til undertegnede

Tolga 22. desember 2013
Knut Sagbakken
Tlf: 95 16 29 45

