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Vi slutade kvällen med att gå igen förutsättningar för alla våra blivande funktionärer.

Kick Off
Onsdagen den 3 december var ett 70 tal
blivande SM-funktionärer samlade i
Ånnaboda för att få en lägesbild inför SM.
Under ledning av Sara Eidevald gjordes
de olika huvudansvariga en presentation
av var de befinner sig i förberedelserna.
Tidsprogrammet för dagarna på Örebro
skidstadion är nu spikade, och följande
gäller:
Ons
11-14 Längd (Skiathlon)
tors
10-13 Längd (stafett)
13-16 Draghund
Fre
08.30-09.30 Skid-OL (sprint)
10-13.30 Draghund
14-15.30 Skid-OL (jaktstart)
Lör
10-13 Längd (klassiskt)
13-16 Draghund
Sön
10-13 Sprint

Alla funktionärer kommer att förses med
en blåvit väst med texten funktionär samt
en kornblå toppluva med SM-logga. Den
senare får ni behålla som minne av SM.

När det gäller byggnationerna i Ånnaboda
är spårsystemet klart och snökanonerna
är provkörda. Nu väntar vi bara på kylan.
Spårområdet ser ut som på bilden nedan:

Skid-SM 2015 är ett arrangemang som
ska
präglas
av
GLÄDJE
–
ENGAGEMANG och TYDLIGHET.

Det kommer att serveras lunch till alla
funktionärer. Flera av funktionärerna har
fått uppdrag redan. Ni andra kommer få
information om era uppgifter i början av
2015.
Vi kommer också att ha ”öppna träffar” i
Ånnaboda tre lördagar, 10, 17 och 24 jan.
Då kommer det också att genomföras en
två timmars utbildning i värdskap och
arrangörsrollen tillsammans med SISU.
Denna är frivillig, men bra om de som har
möjlighet deltar vid något av tillfällena.
Mer information om innehåll och tider
kommer.

Skid-SM 2015 ska bli ett minne för livet,
för alla deltagare, åskådare, funktionärer
och andra som kommer till Ånnaboda.
Lasse Lundberg
Biljetter
Inom kort startar försäljningen av biljetter till
tävlingarna. Dessa säljs via Ticnet och
priset är 100:-/dag eller 300:- för alla dagar.
Tipsa vänner och arbetskamrater om att
det nu finns biljetter att köpa. Kanske kan
det bli årets julklapp i Örebro!
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