
 

Julklappsdoppet 
30 nov - 1 dec 2013 Eriksdalsbadet  

Tack för din anmälan att vara med som funktionär vid Julklappsdoppet. 

Riggning: Fredag 29/11 

Samling vid 16 tiden (eller när man kan). Badet ställs i ordning, det behövs många händer för att 
snickra och bygga samt ställa köket mm i ordning. 

Samling funktionärer 

  Tävlingsfunktionärer  Övriga 
Köket bakom sekretariat (25:an) 

Lördag 30/11 Pass 1 Samling 08:15 Samling 07:45 
 Pass 2 Samling 13:45 Samling 13:15 
Söndag 1/12 Pass 3 Samling 08:15 Samling 07:45 
 Pass 4 Samling 13:45 Samling 13:15 

 

Tävlingsfunktionärer samlas utanför undervisningsbassängen, i gången mellan 25-meters bas-
sängen och äventyrsbadet. 

Parkering 

Parkering innanför grinden under rampen. Kodbricka för att köra in hämtas i tävlingsentrén. 
Tänk på att inte ställa bilen framför grindarna på området (tillvänster om grindarna när man kör 
in). Skall vara möjligt att öppna om ambulans eller brandkår behöver tillkallas till badet.  

Entré 

Från rampen, på läktarplan (stora ingången till läktaren 25:an)  

Omklädnad 

Ta med hänglås och använd badets skåp. OBSERVERA, stöldrisken. Det kan även finnas plats i 
fikarummet men det är begränsat. 

Klädsel 

Alla tävlingsfunktionärer skall ha svarta byxor. Eftersom vårt förråd av byxor har minskat med 
tiden bör Du ta med egna byxor (inte shorts). Du som har funktionärs T-shirt sedan tidigare tar 
med den. För nya funktionärer finns det att hämta vid fiket. 

Förtäring 

Kaffe med macka och fikabröd kommer att finnas före och under tävlingens gång. Lunch serve-
ras till dem som jobbar båda passen en dag. Tänk på att ta med dig en vattenflaska som du kan 
fylla med vatten. Det är varmt i hallen.  

Vid sjukdom eller försening 

Ring omedelbart till ansvarig, se nedan 

Frågor eller funderingar 

Håkan Alvgren, Tävlingsfunktionärer  ??????????, Kringfunktionärer 
hakan.alvgren@sparvagensim.se     
070 564 32 41    
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