TextInstruktioner/lathund för Calling
Vi har Calling på SAYO för att kontrollera att alla aktiva prickat av sig och finns med på startlistorna.
På så sätt underlättar vi för grenarna och mindre fel uppstår där.
Innan tävlingsstart
• Ta fram tält och bänkar (Helst bänkar för två grenar samtidigt).
• Kontrollera PM och tidsprogram vad som skrivs och hur starttiderna ser ut.
• Dela upp funktionärerna i olika ansvarsområden.
o
o
o

Tex två och två som ansvara för vartannat upprop alt två för löpningar och två för teknik.
Pröva er fram vad som fungerar.
Någon ska ansvara för startlistorna.
Någon behöver hålla koll på att grenen är klar på innerplan.

• Ta kontakt med samtliga grenledare och starter/upprop-starter och gå igenom rutinerna för hur ni
gör. Lägg in när grenen tar rast.
• Samtliga grenar förutom stav har Calling 20 min före grenstart.
• Se till att pricka av respektive gren ni har Calling för på ett tidsprogram eller grenlista.
• Hämta listorna i tävlingskansliet/målhuset.
• Ni gör upp med tävlingskansliet vem som hämtar grenlistor under dagen. Troligtvis ni.
Gör även upp med dem om ni kan ringa när listor måste uppdateras.
När de aktiva kommer
• Pricka av dem aktiva när de kommer till Calling.
• Placera dom i ordning på bänkarna (speciellt de små). Om det är kallt väder kommer speciellt de
äldre att vilja hålla igång.
• Om listorna inte stämmer måste listorna uppdateras i kansliet.
o

Men vänta inte med inmarschen bara för att listorna felar. Uppdatera dom samtidigt.
Det är viktigt att inhoppning och förberedelser på grenen hinner göras.

• Listorna följer med ut till grenen (två ex).
• Så fort alla aktiva är avprickade går man på led till grenen. OBS tävlingen innan måste vara avslutad
innan vi lämnar över de tävlande på innerplan till grenledaren/upproparen.
o
o

Håll koll på att någon funktionär tar emot.
Ont om tid? Grenen kanske kan hämta gruppen men oftast har de fullt att göra.

• Viktigt att hålla tempo och att tidsprogrammet följs.
Efter tävling hjälper alla funktionärer i Calling till att plocka ihop och städa Calling-området.
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