Funktionärslista Tors 30 maj 2019. Ändringar kan ske!
TÄNK PÅ VÄRDSKAPET! Var vänlig och tillmötesgående mot våra gäster. Klasserna börjar preliminärt
kl 09.00 Sluttider kommer att finnas när de definitiva startlistorna kommer. Kolla Equipe eller
hemsidan. Räkna med att vara kvar tills allt är ioardningställt efter sista start. Ni som har pass på fm
bör vara på plats senast kl 8.00 Fika och mat mm bjuds det på vid cafeterian. Alla som är lediga ska
hjälpa till att fixa banorna i pauserna.
Sekariat.
Marie adler hammer
Veronica hägg
Linnea egeryd
Elin fridholm
Överdomare agneta nylander/ susanne gustavsson

0900 bana 2 Mscc1 Domare Maria storm, skrivare helena wall bana 2

Msvc2 maria vedlund helena wall bana 2

0900 bana 1Msvb2 susanne gustavsson annelie wirsen holm bana 1

B4 och b5 agneta nylander ida eriksson bana 1

Pakering thomas och henrik
Teknik thomas

Sjukvård och behjälplig med annat birgitta rasmusson

Speaker charlotte åkerlind

Cafeteria, charlotte a. lisa stolt, linda fridholm, birgitta rasmusson

Banskötsel, ida eriksson och amanda karlström (hämtar även protokoll)

Funktionärslista Tors 1 juni 2019. Ändringar kan ske!
TÄNK PÅ VÄRDSKAPET! Var vänlig och tillmötesgående mot våra gäster. Klasserna börjar preliminärt
kl 09.00 Sluttider kommer att finnas när de definitiva startlistorna kommer. Kolla Equipe eller
hemsidan. Räkna med att vara kvar tills allt är ioardningställt efter sista start. Ni som ska vara i
sekretariatet bör vara på plats senast kl 8.00 Fika och mat mm bjuds det på vid cafeterian. Alla som
är lediga ska hjälpa till att fixa banorna i pauserna.

Överdomare maria jeppson
0900 bana 1Lb2 anna wennerlund anneli wirsen-holm
Lb3 div 3 lag domare maria storm sek chatrine bragner
0900 bana 2Lc1, la3 och la 4.. anna wennerlund, sek ida eriksson (lc) och anneli wirsen-holm (la)
Sekariat.
Marie adler hammer
Veronica hägg
Linnea egeryd
Carina roos axdorf/ hilma

Pakering thomas och henrik

Sjukvård och behjälplig med annat birgitta rasmusson

Speaker kerstin falkenström

Cafeteria, charlotte a. lisa stolt, linda fridholm, birgitta rasmusson

Banskötsel, ida eriksson och amanda karlström.

