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Bemanningsliste - Vestfold 2-dagers 2017 

Arena: Brunvall gård 

Fredag 24.mars  nattløp m/fellesstart (start fra 19:30) 

Lørdag 25. mars mellomdistanse (start fra 12:30) 

Funksjon Leder Medhjelpere Oppgaver 

Løpsleder  
(begge dager) 

Per Olav   

Løypelegger 
(fredag) 

Jørn   

Løypelegger 
(lørdag) 

Tobias &  
Jens Didrik 

  

Arenasjef Ole Edvard Asbjørn, Hans Rolf, Øivind K, Ta med nødvendig utstyr fra 
klubbhuset + evt. Lånt utstyr. Rigge 
arena klart til nattløpet, og rigge 
om nødvendige ting lørdag 
formiddag. Rigge ned etter løpet. 

Fotograf Anne Gro S.  Ta bilder for arrangementet som 
legges i vårt Flickr-album. 

EKT Tom og Stig Celine Ordne alt med påmeldinger, 
resultatservice og publisering på 
nett etter løpet. 

Minitimer  Erik Z. og Serine (trenger en 
voksen til å hjelpe til i 
starten) 

Sørge for utskrift av brikketider til 
løperne. Ansvar for å bytte tomme 
ruller.  

Kiosk Kristin Åshild, Annette H., Kari Berg, 
Ingrid U, Anne Gro, Marthe 

Ordne alt innkjøp, få folk til å bake 
og stå for salget under løpet, samt 
rigge ned alt utstyr i samarbeid 
med arenagjengen. 

Parkeringssjef Ole Petter Ronald, Helge H, Helge T., 
Arild, Martin E. 
 

Sørge for merking til løpet fra Berg 
kirke og Foldvik. Planlegge og 
ordne parkeringen fredag og 
lørdag.  
Avtale med Brunvall gård om hvor 
vi kan stå. Evt. med andre 
grunneiere ved behov. Veivakter 
under nattløpet. 

Start Ørnulf Asbjørn, Per Øystein, Kåre Planlegge, rigge og gjennomføre 
starten både fredag og lørdag. 
Rigge ned etter løpene. 

Prøveløpere 
lørdag (11:00) 

Tobias  Anne Gro, Lars, Jørn, Ingrid 
U., Ida Vår, Marius, Gerd, 
Marthe, Antonette, Anders 
BK, Rolf, Martin, Kåre 

Løpe aktuelle løype for å sjekke at 
postene henger rett, og at bukkene 
står stødig. Samt at kodene 
stemmer. Melde fra evt. Feil til 
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(trenger 2-3 prøveløpere til) løypelegger. Husk brikke. 

Prøveløpere 
fredag (17:00) 

Per Olav Karina, Ida Vår, Helle, Anne 
Gro, Jens, Rolf, Bjørn Kristian  

Løpe aktuelle løype for å sjekke at 
postene henger rett, og at bukkene 
står stødig. Samt at kodene 
stemmer. Melde fra evt. Feil til 
løypelegger. Husk brikke. 

Løperdrikke Lars Ole Pernille, Iril Sørge for nødvendig utstyr, kjøpe 
inn saft, gjennomføre under løpene 
og rigge ned. 

Premier Grethe (shopper) Ingrid (deler ut) Lage en premieplan for hver klasse. 
Kjøpe inn premier.  Dele ut etter 
løpene. Må pushe litt på lister for 
rask gjennomføring. 

Småtroll Per Henrik 
(praktisk) 

Ida Vår (konsept) Planlegge løype og kreative poster. 
Trykke kart, premier (egen kasse på 
klubbhuset). Merke løype, 
gjennomføre småtroll og ta inn 
løype. 

Barneparkering Tollef Antonette Planlegge barneparken sammen 
med arenagjengen (gjerder?). Vi 
trenger uteleker! Gjennomføre. 
Husk å notere navn, mobil og info 
om barna. 

Sport8-sjauing 
(lørdag kl 9:00) 

PO Marius, Antonette, Marthe, 
Anders BK + riggegjengen 

Bærejobb fra lastebil inn i teltet til 
Sport8-bilen. Utrydding etter løpet. 

Speaker Jørn  
(PO etter 15.10) 

 Info og premieutdeling. 

Poster inn Anders BK 
(nattløp) 
Tobias (V2d) 

 
 
Karina, Jens 

Postene fra nattløpet skal leveres 
tilbake til Hedrum OL snarest 
mulig. Alle poster må inn. 

 

Putball-banen hadde vi også arena på Vårløpet 2010. Arenaen er stor og fin til mange klubbtelt, og 

alt vi trenger på grass med sandjord. Vi kan få strøm fra flere kurser fra låven som er ombygd til 

leiligheter. Her blir det noe kabeltrekking, og vi må lage en «kabelgate» over en grusvei ned til 

campingen. Det er også fint tilgang til vann i utendørs kran.  

Vi er også lovet café-rommet vi har benyttet til Vinter-Jukola flere ganger. Jeg ser for meg dette til 

enkel servering under fredagens nattløp. Så får vi vurdere om vi skal benytte rommet til lager for 

kiosken på lørdag også. Kanskje kan man steke vafler og koke kaffe inne her? 

Sanitæranlegget er lenger syd, ved campingplassen. Her er det nok toaletter og dusjer til vårt løp.  

Parkering: Det er tørt og fint, slik at vi kan parkere på plenene rundt på campingen. Siden det ikke er 

campinggjester, kan vi parkere mellom vognene som gir mange plasser. 

  


