
Funktionärsinfo inför Vista! 
Nu börjar de flesta bitarna trilla på plats inför Vista och det är uppemot 250 anmälda och vädret ser 

betydligt mer lovande ut än förra året så det kommer garanterat bli en riktig cykelfest! Vad som 

gäller inför Vista är följande: 

Fredag eftermiddag 
Jag och Magnus kommer vara där från efter lunch och framåt tills det blir klart, är vi många som 

hjälps åt är vi troligtvis klara till 18:00. Det som ska göras är att sätta upp mål och startområdet, röja 

och snitsla startloopen och ordna det sista på banan och banda den så det är ganska mycket att göra. 

Skicka SMS till 0703-485795 om ni har möjlighet att hjälpa till. Följande är klara för 

eftermiddag/kvällen om jag har fattat rätt och behöver inte skicka något SMS: Ragnhild, Magnus H, 

Anders S, Erik P, Daniel P, Marcus P och Göran B. Jag ser till att det finns lite bullar, dock inte bagarns 

bullar. 

 

Tävlingsdagen 
Vi har försökt att styra uppgiftsfördelningen så det ska passa allas önskemål så bra som möjligt och 

de som måste sticka tidigare har således fått uppgifter som inte kräver att man är på plats hela 

dagen. Första start är 09:30 vilket gör att efteranmälan/nummerlappar behöver öppna 08:30, då det 

säkert kommer upp en del uppgifter på morgonen vill vi att samtliga som inte har meddelat förhinder 

samlas 08:00 uppe vid tävlingscentrum. Den preliminära arbetsfördelningen ser ut på följande sätt: 

Tävlingsledare: Gustaf G 
Sekretariatet: Magnus H, Mats L, Tomas B, Per F, Kristofer A (kan behövas någon annanstans) 
Startområde: Erik A, Philip L  
Speaker: Anders L, Tobias A 
Målområde(Klippa nummerlappar): Erik P, Åke G (även sjukvård) 
Prisutdelning: Anders L, Gustaf G 
Varvning: Marcus P, Roberth E 
Efteranmälan/Nummerlappar: Mårten S, Carl L 
Fiket: Daniel G, Åsa, Karin, Josefin  
Vaktmästare: Daniel P 
Föråkare: Joel K 
Foto/Bana: Mattias T 
 
Magnus har gjort instruktioner till de flesta positionerna som har med själva tävlingen att göra och de 
finner ni bifogade till detta mail. 
 
Efter tävlingen är det viktigt att så många som möjligt stannar kvar till allt är nerplockat, det gäller 
även de som tävlar och hjälps bara alla åt så kommer det gå fort. Har ni några frågor är det bara att 
kontakta mig eller Magnus, det gäller även om det finns någon extra funktionär därute.   
 
Syns till helgen! 
Gustaf (010-4716272)  
Magnus (070-8279915) 


