
         
Gode medhjelper!       Prestfoss 20.07.2012 
 
Vedlagt følger tidsskjema for Necon NM jr. Sigdal 2012. Funksjonærliste fikk du tilsendt for 
vel ei uke siden, og det er bare små endringer i denne. Lista blir justert fortløpende og 
oppdateres på www.nmsigdal.no 
 
Det var påmeldt 469 deltakere og 32 stafettlag da fristen gikk ut kl. 24.00 tirsdag. Samtlige 
påmeldinger er sjekka for å kontrollere at utøverne er kvalifisert for deltakelse, og startlistene 
ble lagt ut på nettsida 18.07. 
 
Vi har hatt en ganske hard jobb med å sy sammen tidsskjema for 76 øvelser med finaler + en 
rekke forsøk og semifinaler. Men vi er svært fornøyd med at vi klarte dette bare to dager etter 
at påmeldingsfristen gikk ut: Torsdag kveld (19.07.) ble komplett og godkjent tidsskjema  
offentliggjort på www.nmsigdal.no 
 
Du bør studere tidsskjemaet nøye. Dommere/funksjonærer ute på banen i løp og tekniske 
øvelser må møte minst 1 1/2 time - 2 timer før øvelsesstart. Som dommer/funksjonær må du 
også være forberedt på at du kan bli spurt om å hjelpe til i andre øvelser enn der du er satt 
opp. Du som er satt opp til å hjelpe til med salg, sekretariat, stevnekontor, premiering, 
parkering, vakt o.s.v., bør forholde deg til lederen for din "komité" og de vaktlistene som 
settes opp. 
 
Det er stor innsats med dugnad på/ved banen i dagene før NM, og det vil bli dugnad og møter 
i komiteene hver kveld til uka. Jf. oversikt som du finner på www.nmsigdal.no  under 
"Funksjonærer”. Ta kontakt med Egil Lindbo, telefon 99276707 eller Svein Kleiv 45001924 
når det gjelder dugnad før NM jr. Det er stordugnad lørdag 21. juli fra kl. 09.00 (hele dagen) 
 
Vi minner spesielt om: 
KICK-OFF 22. juli kl. 18 (Samfunnshuset) med utdeling av funksjonærbekledning og salg av 
NM-dresser og klubbdresser. NB! Kun kontant betaling. 
Inspirasjonsmøte for banedommere, sekretariat og ordonnanser tirsdag 24. juli kl. 18.00 
(Idretts-og ungdomshuset) 
 
Følg oss også på Facebook: www.facebook.com/nmsigdal 
 
Mvh 
Runolv Stegane  
leder hovedkomité 
www.nmsigdal.no 
www.facebook.com/nmsigdal 
+47 93448328 



 
 


