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Viktiga funktionärer sökes till
intressanta uppdrag!

Hej
I förra nyhetsbrevet ställde jag en fråga
om vilka personer som var med vår nya
logga. Det var tre åkare som vi hoppas få
se i vinter: Emil Jönsson, Teodor
Pettersson och Marcus Hellner. Nummer
fyra är en norrman, Petter Northug.
En annan stjärna som vi hoppas ska lysa
ordentligt i Örebro till vintern är denna tjej:

Teamserviceansvarig
Teamansvarig är inte svårare än det låter.
Man är kontaktpersonen mot de olika
skidteamen utanför tävlingsområdet dvs.
man ansvarar för den praktiskt service
utanför stadionområdet som exempelvis
uppvärmnings spår och vallaby.
Målansvarig
Målansvarigsroll tar vid efter den kontrollinje som markeras 10-15 meter efter mållinjen. Rollen innebär att man planerar
området och ansvara för logistik och flöde
i målområdet. Ser till att det finns
funktionärer som tar av nummerlappar och
det extra lånechip åkaren har på sig. Ser
till att omklädningstält och vätska finns
tillgängligt. Man ansvarar också för
område för media i anslutning vid mål
innan åkaren lämnar stadion.

Bara möjligheten att få se Kalla, Jönsson,
Hellner och alla de andra svenska
skidstjärnorna på plats i Örebro är något
att se fram emot.
Vi ser en fantastisk skidanläggning växa
fram i Kilsbergen. Detta kommer att sätt
Örebro på kartan som en av de 4-5 bästa
skidanläggningarna i landet. Jättekul inte
bara för skid-SM utan kanske ännu mer
för att vi ska kunna utveckla skidåkningen
på våra breddgrader.
Tiden går fort och fortfarande återstår
mycket arbete.

Antidopingansvarig
Som antidoping ansvarig är man kontaktperson åt utsänd riksidrottsförbundets
antidoping kontrollant. Man ser till att det
finns minst 5 stycken följare för respektive
klass som kan följa åkare till dopingkontrollen.
Intresserade hör av er till
erixon.robert@telia.com eller
lasse.lundberg@telia.com
TD utsedda
SSF har utsett TD och vice TD till våra
tävlingar och det är:
TD – Annika Dahlman
Ass – Per Lindberg
Ni som var med i Idre minns säkert det
finna samarbete vi hade med Annika o Per

Lasse Lundberg
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