
 

 
INFORMASJON OM NECON NM JR 
INVITASJON TIL MØTER OG DUGNAD 13.-26. JULI 

(se egen møte -og dugnadsliste) 

INVITASJON TIL KICK-OFF SØNDAG 22. JULI  Kl. 18.00 

INVITASJON TIL BANEDOMMERE, SEKRETARIAT OG ORDONNANSER TIRSDAG 24. 

JULI Kl. 18.00 

NM jr. starter fredag 27. juli kl. 10. Det vil pågå øvelser hele fredag fram til ca. kl. 18. Det samme 

gjelder lørdag 28. juli. Søndag 29. juli pågår stevnet fra kl. 10 til ca. kl. 16 

Påmeldings - og kvalifiseringsfristen til NM jr. er i løpet av 17. juli. Da vil det i et par dager foregå et 

omfattende og tidkrevende arbeid med sjekk av at alle påmeldinger er i orden og med oppsetting av 

tidsskjema. Vi regner med at tidsskjema er klart seinest mandag 23. juli. Det vil da bli lagt ut på 

nettsida for NM jr., www.nmsigdal.no 

 

Alle dommere, funksjonærer og medhjelpere inviteres til KICK-OFF på samfunnshuset i Prestfoss 

søndag 22. juli kl. 18.00. Du vil da få nyttig informasjon om arrangementet. Det blir utdeling av 

funksjonærbekledning og mulighet til å kjøpe NM jr. dress og nye klubbdrakter og dresser for Sigdal 

FIK. Jf. tidligere tilsendt informasjon om dresser og nettoppslag: 

http://nmsigdal.no/wp-content/uploads/2012/06/tilbud_dress_funksjonarer.pdf 

 

Dommere/medhjelpere ute på banen: 

Foreløpig må vi henvise til dagsprogrammet (vedlagt) når det gjelder hvilken økt 

(formiddag/ettermiddag) og dag du skal i aksjon.  Dagsprogrammet ligger også på www.nmsigdal.no  

Det er to klasser: U20 og U23 for kvinner og menn. 

Når  tidsskjemaet er klart, vil det bli sendt ut i e-post eller brev. Da får du også en endelig 

funksjonærliste. Følg også med på www.nmsigdal.no , spesielt under ”FUNKSJONÆRER”.  

Dersom du får brev nå, send oss din e-post. Det letter kommunikasjonen! 

 

Øvrige funksjonærer (salg, parkering, vakter, premiering, vask mv.): 

Du må regne å være klar til innsats fra fredag morgen til søndag ettermiddag. Du bør forholde deg til 

leder av din arbeidsgruppe (se funksjonærliste) når det gjelder fordeling av oppgaver og tidspunkter.  

 

Mat:  

Alle funksjonærer vil bli utstyrt med akkrediteringskort. Dette henter du på stevnekontoret (klasserom 

Sigdal ungdomsskole, inngang mot banen. Kan du ikke hente funksjonærbekledning på KICK-OFF 

søndag 22. juli, hentes det på stevnekontoret sammen med akkrediteringskort. Ved framvisning av 

kortet, får du mat i kantina på samfunnshuset/ungdomsskolen (en varmrett pr. dag) 

 

Møter/dugnad: 

Det blir omfattende dugnadsrunder og mange møter de siste 14 dagene før NM jr. starter. 

Ønsker du å bidra på dugnad, ta kontakt med Egil Lindbo (99276707) eller Svein Kleiv (45001924) 

for uteomådet eller Astrid Torgersen (41905812) salg, vask, rydding. 

http://www.nmsigdal.no/
http://nmsigdal.no/wp-content/uploads/2012/06/tilbud_dress_funksjonarer.pdf
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OVERSIKT MØTER/DUGNAD FØR  NM JR. Sigdal 2012 

 

13.07.: Dugnad, fra kl. 17.00: Banelister tas bort, forberedelse til vask/støvsuging av banen  

17.07.: Vask/støvsuging bane, hele dagen. Innleide maskiner og mannskap + dugnad. 

18.07.: Vask bane fortsetter + dugnad: Banelister på plass igjen. 

18.07.: Kontroll påmeldingslister/tidsskjema. Hele dagen. 

18.07.: Møte Hovedkomité kl. 18.00 Kontaktperson: Runolv Stegane, 93448328 

19.07.: Dugnad: Kontroll vanngrav, opprensk kulesektor (banelister på plass) 

19.07.: Adm. arbeid med tidsskjema. Hele dagen.  

20.07.: Dugnad: Gjerde rundt banen, oppsetting av små og store telt 

21.07.: Dugnad: Gjerde rundt banen, oppsetting av små og store telt 

22.07.: Dugnad: Fortsatt rigging, kastsektorer, lengde-og tresteg-grop: avretting. Kontroll 

22.07.: Møte alle funksjonærer  (KICK-OFF) på Samfunnshuset kl.18.00 Kontaktperson:  

Runolv Stegane, 93448328. Dette blir en stormønstring der alle funksjonærer inviteres.       

Funksjonærbekledning deles ut. Salg av NM dress og klubbdresser/konk. drakter SFIK. 

22.07.: Møte vakter skole/stadion kl. 20.00 Kontaktperson: Ole H. Mangen, 90641499 

22.07.: Møte parkering/avgift kl. 20.00 Kontaktperson: Odd Prestegaardshus, 91796111 

22.07.: Møte reinhold (vask) kl. 20.00 Kontaktperson: Lise Bakke, 32715618 

22.07.: Møte mediegruppa kl. 20.00. Kontaktperson: Ingvild Stegane Strandbråten, 47234774 

23.07.: E-post og brev med tidsskjema ut til alle funksjonærer, reviderte lister. 

            Møte pakking . Tid fastsettes seinere + dugnad baneområdet 

23.07.: Møte/dugnad/test premier/seremoni kl. 18.00 Kontaktperson: Inger Reistad,  

            98019356  

23.07.: Møte Hovedkomité kl. 20.00 Kontaktperson: Runolv Stegane, 93448328 

24.07.: Dugnad, storskjerm kommer. Strømaggregat må på plass. 

24.07.: Møte banedommere, sekretariat, ordonnanser kl. 18.00 

 Nils Kr. Wiig, leder i dommerutvalget i NFIF, gir nyttig veiledning og råd 

 Dommerne møtes til gjennomgang av ulike øvelser 

      Kontaktpersoner: Kjell Bjørnsen, 90188575. Svein Sønju, 90048122 

24.07.: Møte salg kl. 18.00 Kontaktperson: Astrid Torgersen, 41905812 

25.07.: Kurs elektronisk tidtaking v/Andro Data AS kl. 09.00 (hele dagen) 

25.07.: Streaming-gjengen (nett TV) kommer) 10 personer. Dugnad baneområdet 

25.07.: Møte stevnekontor kl. 18.00 Startnummer, program og deltakerinformasjon  

            pakkes i poser (en pose pr. deltaker)  

26.07.: Dugnad: Kastsektorer merkes. Alle hinder sjekkes og settes ut. Hekker gjøres klare. 

            Om mulig bør dette gjøres tidligere i prosessen. 

26.07.: Stevnekontoret åpnes kl. 16.00 

26.07.: Møte/dugnad/test sekretariat/ordonnans/opprop kl. 17.00 Kontaktperson: Aaste 

            Helgetveit, 90969234 

26.07.: Møte/dugnad/test resultatservice fra kl. 17.00 Kontaktperson: Arild Sørensen,  

            91511945     

26.07.: Samling unge utøvere (kleskurver) kl. 19.00 Kontaktperson: Bjørg Randi Kleiv,  

            91644365 

 

NB! Det kan bli endringer, men KICK-OFF 22. juli og møte banedommere m.fl. 24. juli ligger fast. 

Det samme gjelder stordugnad 20.-22. juli. 

 

Prestfoss 11. juli 2012 

 

Runolv Stegane 

leder hovedkomité 

Mobil: 93448328  

e-post: runolv@venstre.no 

callto:/+47%2091644365
mailto:runolv@venstre.no

