Hei alle funksjonærer!
Her kommer litt info angående Goldagsløpet 2022:
Fredag: Depot åpner kl.: 10.00. Teknisk starter kl. 12.00 og varer frem til 21.00 fredags kveld.
Alle som skal være med på teknisk må møte en halv time før det starter, slik at vi har tid til
litt informasjon. Det skal holdes bilcross/supercars trening fra 16.00 til 19.00. De som skal
være funksjonærer på treningen må møte senest 15 min før det starter, helst før. Alle førere
fra NMK Gol skal også være med å bidra med ting som gjenstår før løpsdagen, denne
fredagen.
Lørdag: Det er frokostbuffet for alle funksjonærer i 2. etasje på klubbhuset fra 06.15 til
07.15. Alle funksjonærer som har en oppgave enten på banen, startplata, sekretariatet eller i
depot møtes i 2. etasje på klubbhuset senest 07.15 for opprop, informasjon og utdeling av
diverse utstyr. Det blir servert lunsj i 2. etasje på klubbhuset i hoved pausen.
Alle kioskvakter bes om å komme 10 min før vakten deres starter, slik at vi får en grei
overgang til den nye vakten tar over. Evt. en innføring i hva som skal gjøres, hvordan
trafikken har vært, tips og triks osv.
Søndag: Det er frokostbuffet for alle funksjonærer i 2. etasje på klubbhuset fra 08.15 til
09.15. Alle funksjonærer bes om å møte opp senest 09.15 for opprop, informasjon, og
utdeling av diverse utstyr. Det vil bli servert lunsj i 2. etasje på klubbhuset i hoved pausen.
Alle kioskvakter bes om å komme 10 min før vakten deres starter, slik at vi får en grei
overgang til den nye vakten tar over. Evt. en innføring i hva som skal gjøres, hvordan
trafikken har vært, tips og triks osv.
VIKTIG INFO: Alle funksjonærer får utdelt bånd som de må ha på seg når de ankommer
Fuglehaugen denne helga (fås på funksjonærmøtet, Solstad Gjestegård, eller kontakt Hege
959 16 500) Camilla sitter utenfor Eidsgårdtunet (ved inngang der sportoutlet var) fra
15.00 til 17.00 mandag 11.07. Det holdes et funksjonærmøte mandag 11.07 kl. 19.00 på
Solstad Gjestegård. Oppfordrer alle funksjonærer til å møte opp på dette møte. Viktig info
vil bli gitt! Vi oppfordrer våre funksjonærer å ta buss, eller samkjøre. Ikke tillatt å parker
bilene på indre bane pga. plass og sikkerhet. Bruk funksjonærparkeringen som er til høyre
rett innenfor porten.

