
Løb: ANSVARLIG I gang OK IKKE  OK OK

1 DMU løbsansøgninger / tilladelser

2 Bane godkendelse

3 Miljøgodkendelse

4 Politi tilladelser  afholdelse af løb

5 Politi tilladelser  salg af spiritus 

6 Kommune tilladelser til plakater / bannere m.m.

7 Politi skal der være trafik kontrol ?

8 Aftale med næmeste skadestue om løbet.. HUSK at Ambulancer skal være korrekt udstyret, Læge skal lave den aftale

9 Dommer

10 Stævneleder (Radio)

11 DIV. Dokumentation til Dommer/ stævneleder på dagen

12 VM/EM helikopter plads i tæt på banen… Skal mærkes af på stedet og med på tegningen

13 Ambulance/r og læge  (Ved VM-EM skal læge deltage i alle jurymøder)

14 Billetter og programmer

15 Højtaleranlæg  

16 Speaker / speaker tårn 

17 Velkomst kuverter til kører / hold 

18 Annoncer / deltagerliste til program tryk

19 Pokaler 1-2-3 til alle klasser (husk 2 ved sidevogns løb)

20 Kranse / blomster 1-2-3 (husk 2 ved sidevogns løb)

21 Champagne (husk 2 til hvert sidevogns par)

22 Præmie podie op-ned, Scenebus gøres klar + afmærkninger omkring podiet HUSK 1-2-3 skiltene

23 Præsentations rampe / portal 

24 Redbull portaler og andre sponsor telte 

25 Bannere - sponsorer skilte m.m. op-ned vedr. 

26 Banen / starten: 

27 Baneretning hop

28 Banespor rettes

29 Bane afmærkninger, gennemkørsler skal afspæres lige inden start af løb

30 Bane, Alt græs m.m. skal slås til jordhøjde, buske m.m. skal fjernes

31 Bane tegning med korrekte angivelser på hop gennemgange, ambulance veje ect.

32 Vanding før og under løbet, hvem gør hvad og hvornår

33 Byggehegn ved spejdere ect. sætte op / tages ned

34 Byggehegn ved tunnel sættes op / tages ned

35 Flag / ildslukker / redskaber  ved startsving  opsættes / nedtages

36 Start bom, ventezone gøres klar, nr. til kører tjekkes i ventezonen, ildslukker.

37 Maskiner / vanding: 

38 Traktor og redskaber

39 Ekstra Traktorer, maskiner, redskaber og hvem kører

40 Vandings anlæg / vogne og hvem betjener det

41 Tidtagning - Tilmelding (Radio)

42 Tidtager chef ? (HUSK ved EM-VM skal tidtager chefen møde til alle jury møderne)

43 Tilmeldings folk på dagen evt. dagen før

44 Tidtager assistenter hvem ?

45 Sort, ternet og rødt flag,+  sort tavle med kridt 

46 Tidtager ur stillles op og afprøves

47 Tællerhus rengøres

48 Kopimaskine/papir/ blækpatron til tidtagerhus

49 Test af edb skærme til tidtagning ved alle skærme

50 Test af transpondersystem med en transponder

51 Test af trådløst netværk

52 Skal der være livetiming ?

53 Hjælp med opsætning og nedtagning af skærme 

54 Teknisk kontrol (TK) Technical control

55 Chef for TK (HUSK ved EM-VM skal tidtager chefen møde til alle jury møderne)

56 Ved VM-EM er det Teknisk kontrol der foretager tilmeldinger til løbet

57 DMU kasse med ekstra transpondere og holdere

58 Skilte med tidspunkt start og slut for Teknisk kontrol

59 Afmærkning til TK, husk ind og udkørsel fra teknisk kontrol

60 Strøm til teknisk kontrol

61 Vægt til teknisk kontrol

62 Plads til lydtryks måling rimelig tæt på TK

63 Pavilioner opsættes- nedtages, bord og stole 

64 Strøm til Lydmålerene

65 Closed park opstilles

66 Farve til mærkning af udstødninger

67 Flagposter, hvor mange inkl. Ekstra poster (Radio)

68 Flagposthuse tjekkes program hæftes i husene

69 Flag officials indkaldelse, hvem indkalder /varsler

70 Gule flag til officials ud / ind og på plads i husene

71 Grønne flag hvor skal de placeres

72 Hvide flag med rødt kryds på alle flagposter til EM afd.

73 Blå flag, placeringer skal skrive på banetegning efter track inspektion om fredagen

74 Veste til flagposter ud / ind og på plads

75 Skilte / stole til ekstra poster ind/ud og på plads

76 Mad og drikke til flagposter

77 Horn til instuktionen

78 Miljøcontainer og vaskeplads: Environment Station

79 Miljøansvarlig på dagen ?

80 Miljøstationen gøres klar inkl. tømning af sandfang, medical beholder

81 Affaldscontainere tømmes

82 Skralde stativer og sække, op-ned

83 Hvem tømmer i løbet af stævnet

84 Vaskepladsen og vaskere gøres klar, tank fyldes/tømmes, ryddes op

85 Samerittere (Radio) Medic

86 Sameritter,  hvor mange og hvor på banen

87 Sameritter flagposter

88 Hvide flag og gule veste til flagposter

89 Sameritter plads mærkes af også på banetegningn

90 Plads til Ambulancer

91 Sameritter rum gøres klar

Huske/ opgaveliste i forbindelse med afvikling af løb på Slagelse MX, HUSK !! Ingen er færdige førend ALLE er færdige !!!



92 Toilletter og bade Men - Ladies - Drinking water -

93 Toiletter og bade gøres klar

94 Ekstra toilet papir m.m.

95 Tanke m.m. tømmes

96 Vandtanke fyldes

97 Strøm og afløbsrør til ekstra toilet og badevogne

98 Tavle til at skrive hvornår der er gjort ret

99 Skilte med herre / damer bad/ toilet

100 Skilte med drikkevand

101 Vogn eller lign hvor rengøring M/Ker kan sidde

102 Mandskab til at gøre rent meget gerne 24/7

103 Ryttergård (Radio)

104 Ryttergård chef

105 Ryttergårds folk

106 Plads i Ryttergårdene / opmærkning af 

107 Åbning og lukning af ryttergårdene

108 Strøm i ryttergårdene virker alle ?

109 Generator,kabler og undertavler til ekstra ryttergårde

110 Brandveje opmærkes

111 P pladser (Radio)

112 Ansvarlig for P vagter ? 

113 Ekstra p-vagter

114 Hus/ borde / stole til vagter

115 Opmærkning af pladser / veje til banen

116 Brandveje opmærkes (TEGNING OVER OMRÅDET)

117 Traktor til udtrækning af biler ved regnvejr

118 Aftale om flis ved regnvejr

119 Runderinger

120 Mad og drikke til P vagter (de er langt væk fra banen)

121 Camping plads/er (Radio)

122 Chef for campingpladser? 

123 Ekstra vagter

124 Hus/ borde / stole til vagter

125 Beredskabsplan éfter aftale/ godkendelse af lokal den beredsskabs chef (TEGNING OVER OMRÅDET MED ALT PÅ)

126 Ildslukkere iflg. Beredskabsplan

127 Generator, kabler og undertavler

128 Evt. døgnvagt i flg. Beredskabsplan

129 Brandveje og inddeling af pladser, stier m.m. iflg. Beredskabsplan

130 Mærker til camper,telte, camingvogne på pladsen, (HUSK at notere og have styr på hvor mange der campere på området)

131 Mad og drikke til camping vagter (hvis de er langt væk fra banen)

132 Race office (Radio)

133 Chef for raceoffice 

134 1-2 hjælpere

135 Husk at ved VM/EM skal de kunne rimeligt gode til engelsk og tysk

136 TEGNING OVER OMRÅDET

137 ALLE nødvendige tlf. nr. til alle nøgle personer ved stævnet

138 Hus/ borde / stole

139 Mad og drikke til camping vagter (hvis de er langt væk fra banen)

140 Billet hus (Radio)

141 Chef for billet/ entre ?

142 1-2 hjælpere

143 Byttepenge

144 DK automat

145 Mobile pay

146 Strøm

147 TEGNING OVER OMRÅDET

148 Armbånd og programmer

149 Aftale om hvor mange penge der skal ligge i huset ad gangen

150 Salgsboder 

151 Chef for salgsboder ?

152 Personale

153 Telte og boder, Borde og bænke 

154 Byttepenge / pengekasser

155 DK automat

156 Mobilepay

157 Aftale om størrelsen af penge der må ligge i boderne

158 Strøm til boder

159 Køleskabe, frysere, grille, kul, + andet der skal bruges i boder og telte……

160 ATV med hænger som kan levere varer til telte og boder

161 Jury rum

162 Hvor mange kommer, plads til alle i juryen rundt om et stort bord

163 Internet adgang til alle i Jury rummet

164 Kopimaskine/ papir/ blækpatroner

165 Bespisning og drikkevarer

166 Velkomst folder til jury ?

167 Stor bane tegning på væggen med alle poster på ect.

168 Jury rummet SKAL været aflukket for alle andre end juryen

169 Resultat skærm i jury rummet er ønskeligt

170 HUSK middag med juryen endten fredag eller lørdag aften.. Aftal med DMU/SK hvordan 

171 Teknik  (Radio)

172 1-3 personer som kan klar små / store problemer, dvs. strøm, kloak vand osv.

173 Telefon nr. til lokale firmaer som slamsuger, elektrikker, vvs osv.

174

175

176

177
Ved ulykke med ekstern assistancer:

Lægen til publikums løb eller sammeritter leder Thomas Jönsson ved ikke publlikums løb tager beslutningen om ekstern ambulance / helikopter

De under retter Stævneleder, dommer og Jesper, Jesper kontakter billethuset / race office og de fordeler mandskab til aftalt opsamlings sted


