Urædd Friidrett
Porsgrunn 10.01.18
Kjære foreldre/foresatte til Urædd`s aktive:

DOMMERE OG MEDHJELPERE TIL URÆDD`S STEVNER 2018:
Du/dere er ført opp som dommer/medhjelper på ett eller flere av Urædd`s banestevner i vår/sommer.
Vennligst sjekk nøye vedlagte oppsett, hvor det fremgår hvilke stevner du er satt opp på, og hvilke oppgaver
du har, samt oppmøtetidspunkt. Som du ser av oppsettet, kreves det en del personer for å arrangere et
friidrettsstevne. Vi håper og tror du ser positivt på å bidra for klubben, da denne innsatsen er helt avgjørende
for at Urædd skal klare å arrangere egne stevner, samt ha økonomi til at våre utøvere kan stille på andre
klubbers stevner. Det er også viktig å nevne at det er både gøy og sosialt å være tilstede på stevner. En blir lett
kjent med andre utøvere og foreldre.
Det første banestevnet er det Nasjonale stevne på Kjølnes onsdag 02.05.18. Mange er i tillegg satt opp som
funksjonærer på Porsgrunnstafetten lørdag 21.04.2018, oppsettet for stafetten blir sendt inne kort tid.
Det er viktig at dere sjekker www.ureaddfriidrett.no jevnlig, da en del informasjon legges ut der.
Dersom du ikke kan stille på aktuell dag, ber vi deg selv sørge for å skaffe en stedfortreder – fortrinnsvis ved
å bytte dag med en annen person på listen. Telefonliste finnes som undervalg til Dugnadlister på nettsiden.
Dersom du har foretatt et bytte, ber vi deg gi beskjed om dette på mail: laei@statsbygg.no. SMS på telefon
481 86 544. Om du ikke har klart å bytte, og ikke har noen mulighet til å stille, må dette varsles i god tid før
stevnet.
For dere som er med som funksjonær for første gang, er det fint om dere setter dere inn i den aktuelle
oppgaven før stevnet. Vedlagt er det en beskrivelse av arbeidsoppgaver for dommere og funksjonærer. Ta evt.
også kontakt med de som er ansvarlige for øvelsene på et stevne i forkant, eller spør en av trenerne/lederne
under trening på Kjølnes.
Merk oppmøtetidspunktet for hvert stevne. Det tar tid å klargjøre øvelsesstedene med riktig oppmerking,
framsetting av utstyr, samt å la utøverne foreta prøvehopp/kast etc.
Dommer i hver øvelse, bes kontakte funksjonærer i øvelsen noen dager i forkant, slik at vi er sikre på at alle
stiller. Der det er 2 dommere i samme øvelse, tar den som er oppført alfabetisk først ansvar.
Kjølneslekene søndag 27. mai er et samarrangement med Herkules som arrangerer Herkuleslekene lørdag
04. juni. Her er det håp om god deltagelse fra sør-østlandet, og det er svært viktig at vi arrangerer et godt
stevne slik at denne stevnehelgen framstår som attraktiv også kommende år.
Urædd friidrett skal i 2018 arrangere KM for Telemark og Vestfold på Kjølnes. Dette skal gjennomføres
lørdag 22 og søndag 23 september. Dette er et stort stevne for Urædd og en viktig økonomisk bidragsyter
for friidretten. Her er det viktig å sette av helgen til dugnad for friidretten.

Vel møtt til ny sesong på banen !
Med vennlig hilsen,
Lasse Eikeng
Stevnekoordinator

