Hej käre klubbmedlem!

BSK Sturarna och Roslagens BSK kommer att arrangera ett JSM (junior SM) 21-23 juli, vecka 29.
I skrivandets stund har fortfarande stort behov av funktionärer.
Hjälp oss att få till ett bra JSM för våra juniorer!
Tävlingsledare är: Alex Snäckerström

Under vecka 29 behövs det hjälp från dig som klubbmedlem.
Måndag till torsdag behöver 3D banan och Fältbanan ställas ut i skogen, arbetstid från 09.00.

På fredag (3D tävling) och lördag (Fält tävling) söndagen
(Taveltävlingen) behövs:
- Parkeringsvärdar
- Kök och kioskvärdar
- Grillmästare
- Leda ut patruller i skogen, på morgonen och mitt på dagen.
- Sekretariatet (Dela ut skjutkort, samla in skjutkort, mata in resultat i datorn)
- Domare
- Allt-i-allo; fylla på vattendunkar i skogen, serva sekretariatet med skjutkort och vara till extra hjälp
på övriga stationer.
Avslutningsvis ska 3D banan plockas in från skogen och Fältbanan ska färdigställas. Detta betyder att
vi behöver din hjälp även efter tävlingens slut.
Ansvarig för 3D-dagen är: Cristian Bachelet (Micke Anderle och Fredrik Lundmark gör banorna)
Ansvarig för Fält-dagen är: Ehlina Åkesson (Micke Anderle och Fredrik Lundmark gör banorna)
Tavelbanan ska vara färdigställd under lördagen.
Avslutningsvis behöver den omärkta Fält banan plockas in från skogen.

Söndag (Taveltävlingen) behövs:
- Tavelvärdar; folk som hjälper till att byta tapeter, fixar så buttarna står rakt, hjälpa 10 klassarna att
föra protokoll etc. genomgång kommer ske innan Taveltävlingen börjar.
- Skjutledare
Ansvarig för Tavel-dagen är Jonas Hultgren
Under tävlingshelgen kommer dagen att börja 07.00, kan du inte hela dagen så uppskattar vi all tid
som du kan avvara till oss för att juniorernas SM ska bli så bra som möjligt!
Ju fler vi är desto roligare blir det och mindre behöver du arbeta!
Maila jsm2017@sturarna.se eller skriv upp dig på tavlorna i Ekebyboda om du kan förmiddag,
eftermiddag eller hela dagen.

Hälsningar
Tävlingskommittén för JSM

