Nakskov Cykle Club
Anny Hansen, Tornskadevej 241, 4900 Nakskov, tlf. 24 60 33 35, e-mail: anny.hansen@youmail.dk

Sjællandsk Mesterskab i enkeltstart lørdag den 16. juni 2018
med start og mål ved Signe Stubs Sognegård på Bandholmvej i
Birket. Klubben har brug for DIN hjælp til at afvikle løbet.
Arbejdsopgaverne er beskrevet herunder.
Hvor kan du hjælpe til? Tilmeld dig til
Johnny Jørgensen på tlf. 40873399 eller mail:friheden12@live.dk

ARBEJDSOPGAVER:

vendepunkter på Nakskovvej fra Birket mod Vester Karleby:
- efter 5 km.: 3 personer
- efter 7,5 km.: 3 personer
- efter 12,5 km.: 3 personer
- efter 15 km.: 3 - 4 personer - flest ryttere vender her
Personerne ved 5 km. vendepunktet flytter til 12,5 km. vendepunkt.
Personerne ved 7,5 km. vendepunktet flytter til 15 km. vendepunkt.
Arbejde: 2 personer regulerer/stopper trafikken, så rytteren kan
vende om en kegle, der er placeret midt på kørebanen.
1 person markerer rytteren på deltagerlisten.
1000 meter før mål: 2 personer, der melder til dommervognen,
hvilket rygnummer rytteren på vej i mål, har.
flyvende kontroller - 2 personer med bil til at køre på ruten for
kommissærerne. Ove Christensen - OK - samt én mere.
start - målområdet:
NCC har lejet Signe Stubs Sognegård fra fredag kl. 12 til søndag kl.
12 - pris 2500 kr. inkl. rengøring i stedet for at leje telt - pris 6.500
kr.
Dommervognen -- og sejrspodie -- placeres ved Bandholmvej
80(fabrikken) eller ved Signe Stubs Sognegård - ingen trafik over
Bandholmvej!
Start med startrampe mv. ved Bandholmvej nr. 83.
Ensretning mod Bandholm.
kontrol ved Ravnsborgvej: indkørsel forbudt og omkørsel til
Kragenæs, Fejø og Femø - 1 - 2 personer.
kontroller 3? i krydset Kragenæsvej - Bandholmvej:
Jesper Hassenkam og??
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Ved start: start fra startrampe, hvor rytteren holdes til start.
1 min. mellem startende ryttere. 1 - 2 personer.
starter - der vha. digitalt ur tæller ned til start - 1 - 2 personer
* starterne arbejder på ladet af "lille lastbil".
fremkalder: 1 person - der kalder rytterne fem til start og
gearkontrol(børn & ungdom samt junior) ud fra startlisten
gearkontrol: 1 person
skiltefolk:
 sætte skilte op på ruterne til omkørsel til Kragenæs og
Horslunde/Nakskov
 sætte skilte i Birket i forbindelse med ensretning
 sætte fast afspærring vedstart/mål samt rejse målbanner
NCC-hjælpere i dommervognen: 3 personer
speaker - modtage melding fra 1000 m - pc-arbejde
samarit - Jørgen Nordstrøm
salgsbod: 2 - 3 personer, Marianne Schou ansvarlig
 morgenmad til hjælperne samt salg af "morgenmad" til ryttere
 frokostboller til hjælperne
 varer til salg i boden
klargøring / pakkelastbil med "ting" fra Lienlund - 3 - 5 personer
fredag den 15. juni 2018 kl. 16 på LIENLUND
med forventning om, at mange NCC-ere vil hjælpe til ved NCCs
åbne løb og dermed give rytterne et godt løb --- hilsen Anny
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