
 

Sekretariat- forberedelse og gjennomføring 
 

Sekretariatets oppgaver 

Ha orden på startnummer, lage det koselig i målområdet, ordne med saft til deltakerne når de 

kommer i mål, samle inn startnummer etterpå, dele ut premier og rydde. Ved SB1 Cup skal pizza 

deles ut etter at alle er kommet i mål.  

Ved start av sesong, settes det opp en aktivitetsplan med fordeling av oppgaver til de ulike rennene 

som Sekretariatet skal stille.  

Renn som KIF Alpin arrangerer 

SpareBank 1 Cup er KIF Alpin sitt klubbrenn som arrangeres 3 ganger i løpet av sesongen, oftest på 

torsdager fra kl 18:00-20:00. Premiering ved sesongslutt.  

FIS- renn (lørdag og søndag jan/feb).  

Kvalikrenn SSL og SL (lørdag og søndag feb/mars) 

Info som bør ut til «nye» foreldre før renn  

Det er viktig å minne «nye» foreldre på at de må melde barna på renn via Minidrett selv om det er et 

klubbrenn, og at det er gratis (SB1 Cup). Rennstart er i slalåmen, det er lurt at de yngste er i 

bevegelse helt fram til start, men likevel klarer å møte tidsnok til start (for å unngå forsinkelser i 

tidtakersystemet). Enklest om barnet kan ta T-krok alene, det kan også være lurt å snakke med trener 

eller andre foreldre dersom egne foreldre ikke kan følge til start. På klubbrennet er det ok å ha en 

voksen som følger i løypa, men den som følger må ikke kjøre over målstreken. Saft og pizza er gratis 

for deltakerne (SB1 Cup), og deles ut i målområdet. Det er stor stas med familiemedlemmer og 

venner i målområdet når barna kommer over målstreken! 

Dette må gjøres i forkant av renn 

Saft:  

• Oppvarming av vann hjelper Skikroa med, kontakt Lene på forhånd.  

• Vi har 2 stk termokanner som oppbevares hjemme hos noen i sekretariatet (skal ikke stå i 

bua i tilfelle frost eller mus …) 

o Blandingsforhold:  

▪ stor termokanne: 2 flasker saft og vann 

▪ liten termokanne 1 flaske saft og vann 

• Kjøpe ca 3-4 flasker solbærsaft per renn og krus etter hvor mange som er påmeldt 

Startnummer: 

• Startnummer sorteres på trening/kvelden før renn (vaskes etter behov og etter sesong) 

• Ved Kvalikrenn og FIS- renn skal startnummer gjøres klart på forhånd, en pose hver til 

klubbene, som inneholder: 

o Startnummer 

o Kopi av startlisten 

o Et heiskort til trener 

• Startliste fås dagen i forveien 



 

• Det ligger Traktøren- poser i Målbua som kan benyttes 

 

Målområdet: 

• Hvis vi har fått låne bålpanne, ordner Styret med ved 

• Bestilling av pizza er det Styret, evt. den som har startlisten som gjør. I sesongen 18/19 var 

det Magnus Askeland som gjorde bestillingene 

 

Dette må gjøres under rennet 

Det må være minst 3-4 stykker fra Sekretariatet som hjelper til under renn. Oppmøte: ca 1-1,5 time 

før rennet starter.  

Dette er oppgavene som må fordeles: 

• Sette ut benker og saueskinn (ligger i bua) 

• Lage til bålpanne med ved og opptenning (bålpanne er lånt av Jørn) 

• Legge ut startnummer, ca en time før start 

• Hente varmt vann fra Skikroa 

• Ordne med bord til saft og pizza 

• Blande saft og dele ut saft til deltakerne når de kommer i mål 

• Samle inn startnummer etter siste omgang 

Alle hjelper til med å rydde når rennet er ferdig.  

Bli enige om hvem som tar med seg termokanner og startnummer hjem og gjør klar til neste renn.  

 

Punkter til neste sesong (19/20): 

• Det bør investeres i 2 søppelbøtter som kan settes ved siden av bordene 

• Passe på å få med servietter fra Dolly når vi bestiller pizza 

 

Dette dokumentet må oppdateres dersom det blir endringer i arbeidsoppgaver, etc.  

 

Sist oppdatert:  

Camilla Solsvik 10.05.2019 

 

 

 

 

 


