
 
 
INFORMASJON OM NM JR 
 
INVITASJON TIL MØTER OG DUGNAD 15.-22. AUGUST 
(se egen møte -og dugnadsliste i dette skrivet) 
 
INVITASJON TIL KICK- OFF SØNDAG 18. AUGUST Kl. 18.00 
 
Du er satt opp som dommer eller funksjonær ved NM jr. 23.-25. august. Funksjonærliste pr. 
13.08. ble sendt pr. e-post i går. Det vil bli sendt ut ny oversikt når tidsskjema er godkjent. 
Vi regner med at tidsskjema er klart seinest mandag 19. august. Men følg også med på 
www.nmsigdal.no og på Facebook: https://www.facebook.com/nmsigdal2019/ 
 
Det er stort behov for dugnadsinnsats før NM, se oversikten under her. Det kommer også til 
å bli en rekke informasjons- og planleggingsmøter for de ulike «gruppene». Vi inviterer og 
oppfordrer til «stordugnad» lørdag 17. og søndag 18. august. Frammøte ved banen kl. 09.00, 
begge dager. Men du kan også komme seinere utover dagen. Vi vil holde på til utpå 
ettermiddagen.  
Gjøremål i helga: Beising (litt gjenstår), rigging av stort telt, opprensk i kulering, 
sikkershettsnett for diskos/slegge skal settes opp, rensk og kontroll av vanngrav og oppsetting 
av vanngravhinder.  
 
Alle dommere, funksjonærer og medhjelpere inviteres til KICK-OFF på samfunnshuset i 
Prestfoss søndag 18. august kl. 18.00. Du vil da få nyttig informasjon om arrangementet. 
Det blir utdeling av funksjonærbekledning og mulighet til å kjøpe NM-genser, NM jr. 
overtrekksdress dress og helt nye klubbdrakter og dresser for Sigdal FIK til svært gunstige 
priser. Det er nytt og moderne design på alt av klær , og det er gunstige «NM-priser». 
 
Dommere/medhjelpere ute på banen: 
Dagsprogrammet ligger på www.nmsigdal.no  Det er to klasser: U20 og U23 for kvinner og 
menn. Det skal avvikles kvalifisering, forsøk og hele 80 finaler, inkludert stafettene fra fredag 
til søndag. 
 
Øvrige funksjonærer (mat, salg, parkering, vakter, premiering, vask mv.): 
Du må regne å være klar til innsats fra fredag morgen til søndag ettermiddag. Du kan forholde 
deg til leder av din arbeidsgruppe (se funksjonærliste) når det gjelder fordeling av oppgaver 
og tidspunkter.  
 
Stevnekontor 
Stevnekontoret (klasserom på Ungdomsskolen) må rigges så raskt som mulig etter skoleslutt 
torsdag. Kontoret skal være åpent utover kvelden torsdag.  



 
Funksjonærbekledning/mat:  
Alle funksjonærer vil bli utstyrt med akkrediteringskort og T-skjorte. Dette får du enten på 
«Kick-off» søndag, eller du henter det på stevnekontoret. Kan du ikke hente 
funksjonærbekledning på KICK-OFF søndag 18. august, hentes det på stevnekontoret 
sammen med akkrediteringskort. Ved framvisning av kortet, får du mat i kantina på 
samfunnshuset/ungdomsskolen (en varmrett pr. dag) fra kl. 13. Nattevakter tilbys også 
frokost. 
 
Møter/dugnad: 
Det blir omfattende dugnadsrunder og mange møter de siste dagene før NM jr. starter. 
Vi trenger my hjelp på forhånd, spesielt f.k. lørdag og søndag. 
Ønsker du å bidra på dugnad på uteområdet, ta gjerne kontakt med Egil Lindbo (99276707) 
eller Erik Huse (908148)  
 
OVERSIKT MØTER/DUGNAD FØR  NM JR. Sigdal 2012 
13.08.: Vask/støvsuging bane, hele dagen. Innleide maskiner og mannskap + dugnad. 
14.08.: Vask bane fortsetter + litt dugnad. 
14.08.: Kontroll påmeldingslister/tidsskjema. Hele dagen. Informasjon ut til funksjonærer. 
15.08.: Dugnad: Banelister monteres på plass. Start kl. 09.00 
16.08.: Funksjonærbekledning og dresser kommer. Kontroll og fordeling. 
17.08.: Stordugnad, mange oppgaver: se over. Frammøte fra 09.00 
18.08.: Stordugnad, mange oppgaver, se over. Frammøte fra 09.00 
 
18.08.: Møte alle funksjonærer, «KICK-OFF», på Samfunnshuset kl.18.00. Dette blir en 
stormønstring der alle funksjonærer inviteres. Funksjonærbekledning og 
akrediteringskort deles ut. Salg av NM dress og klubbdresser/ drakter SFIK. Flere av 
gruppene møtes etter «Kick-off». 
18.08.: Møte vakter skole/stadion kl. 20.00 Kontaktperson: Ole H. Mangen, 90641499 
18.08.: Møte parkering/avgift kl. 20.00 Kontaktperson: Rolf Hagajordet, 99557192 
18.08.: Møte mediegruppa kl. 20.00. Kontaktperson: Ingvild Stegane Strandbråten, 47234774 
18.08.: Møte premier/seremoni kl. 20.00. Kontaktperson: Inger Reistad, 98019356 
18.08.: Møte mat/salg/vask kl. 20.00. Kontaktpersoner: Gunhild Aaby Albjerk, 41935196 og 
Vemund Skatvedt, 41499663 
19.08.: E-post og brev med tidsskjema ut til alle funksjonærer, reviderte lister.            
19.08.  Møte hovedkomite kl. 20.00. Kontaktperson: Runolv Stegane, 93448328 
20.08.: Dugnad: Gjerde rundt banen der det ikke er gjerde, vel 200 m. Tidspunkt: Kommer  
 seinere. Banemerker ved mål. Tidspkt.: Fra 17.00      
21.08.: Dugnad: Sette opp gjerde rundt banen, oppsetting av flere telt, avretting lengde-og  

tresteg. Planker. Stavstativ sjekkes. Hekker og hinder tas ut og sjekkes. Om mulig 
gjøres en del av dette tidligere i perioden. Tidspkt. Fra 17.00 

21.08.: Møte/dugnad stevnekontor kl. 18.00 Startnummer, program og deltakerinformasjon  
            pakkes i poser (en pose pr. deltaker)  
21.08.: Samling for banedommere, sekretariat og ordonnanser kl. 18.00. Vi går gjennom 
ulike øvelser. Ansvar: Øvelsesledere og leder for banedommerne. 
22.08.: Dugnad: Kastsektorer merkes. Siste sjekk på at alt er på plass og i orden. 
22.08.: Stevnekontor åpner kl. 16. 
22.08.: Møte/test resultatservice ved Roar Holen fra kl. 17.00 Kontaktperson: Erik Hörluck  
            Berg. 95131761.  
22.08.: Møte/test sekretariat/ordonnans/opprop kl. 17.00 (sammen med res. service) 



Kontaktperson: Aaste Helgetveit, 90969234 
22.08.: Samling for kleskurverbærere kl. 19.00 Kontaktperson: Bjørg Randi Kleiv,  
            91644365 
 
     
NB1 Det kan bli endringer i denne oversikten. Det varsles per mail. 
 
Prestfoss 14. august 2019 
 
Runolv Stegane 
leder hovedkomité NM jr. Sigdal 2019 
Tlf.: 93448328  
 
 


