
Vinterløb i Mejdal 2020
Manual

Rækkemærkater Starttid Sluttid

0 Intro

HUSK:

Bestilling af hal A og omklædningsrum til løbet i god tid inden løbet. 

Min. ½ år før til BS (Bjarne Sandholm)

Vi skal bruge:

Hal A fra kl. 12.00 til 17.00

Cafeteriet fra kl. 12.00 til 16.00 - Kun som gennemgang for løberne

Omklædning fra kl. 13.00 til 16.00

Halling Boutrup

De ansvarlige på de enkelte aktiviteter sikrer selv, at de nødvendige materialer er tilstede til tiden

og i nødvendige mængder. 

Tvivlsspørgsmål rettes til vinterløbsudvalget: Søren Rahbek, Halling Boutrup, Tommy Nielsen. 

HUSK: Officialløb søndag den 26. januar kl 10:00

Alle skal tilmeldes og betale gennem RaceResult.

Mejdal-Halgård Motion kan ikke give gratis startnumre til vinterløbet, da det arrangeres i samarbejde med to andre klubber.

Forplejning hjælpere:

Alle hjælpere er naturligvis velkommen til at spise med ved "Ta selv bord" sammen med løberner, efter løbet.

Øl, vand og kaffe i hallen købes for egen regning.

HUSK: Alle officiels, poster, p-vagter m.fl. skal bære de gule officielsveste.

Officielsvestene afhentes og afleveres i hjørnet ud mod køkkenet i hal A - (Tommy Nielsen finder dem frem)

Tommy Nielsen

0a Tilladelser og bestillinger (Jens-Erik)

HUSK ansøgning om tilladelse hos:

- Politiet

- Kommunen

- Politiets Ordenskorps (PO)

HUSK bestilling af materialer hos Kaj Bech:

- 9 stk. parkering forbudt skilte incl. stander og fod

- 8 stk. indianer inc. fod

Afhentes dagen før løbet

Halling Boutrup

Jens-Erik Tang Jørgensen

0b Indkøb af blomster mv. (Sigrid)

Følgende indkøbes før løbet:

- 5 vinderbuketter fra Naturbinderiet i Mejdal (Sigrid)

  2 buketter til dagens vindere (herre og dame) - Betales af Mejdal-Halgård Motion

  2 buketter til dagens vindere nr. 30 (herre og dame) - Betals af Vinterløbet

  1 buket til vinder af gavekortet. - Betales af Vinterløbet.

Sigrid Antonsen

0c Senest FREDAG før løbet: Klargøring og servering af kakao (Tommy)

John kommer med gruekedel og gasflaske, til kogning af vand til kakao.

Tommy tjekker/sørger for kakaopulver og køber manglende kakao fra Menu Kaffe.

-  Klargør kakao, krus mv. til løberne.

   Husk: Opøsekander - Rørpinde og hvad der ellers skal bruges.

Tommy Nielsen 08:00 12:00

0d Fredag: Parkering (Halling)

Jens-Erik bestiller P-skilte mv. hos Kaj Bech til afhentning fredag før løbet.

Jens-Erik og Halling henter skilte mv. fredag og afleverer igen mandag.

Halling Boutrup 09:00 12:00
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Jens-Erik Tang Jørgensen 09:00 12:00

1a Afh. af numrer og eftertilmelding og info i hal A (Sigrid)

Opstilling af 2 borde i hal A til afhentning af startnumrer og eftertilmelding. (se plan over bordopstilling)

HUSK: Tydelig afmærkning over bordene, så løberne kan se det på afstand.

De fleste er tilmeldt og langt de fleste numre er afhentet. Der kommer nogle få eftertilmeldinger. Det er sidste løb.

MobilePay nr. er 60696 til Holstebro Løbeklub. Det er dem der står for tilmelding.

Infobord ved eftertilmelding: 

Rutekort og generelle information. 

Besvare spørgsmål fra løbere om rute/henvise til taske/værdi opbevaring.

Sigrid Antonsen 13:00 14:00

Henrik Nygaard 13:00 14:00

1b Klargøring af hal A til fællesspisning (John L.)

Borde og stole til fællesspisning efter løbet kan opstilles fra kl. 12.

- Nummerudlevering vender 2 borde, som stilles tilbage når løbet er startet.

- Bordene skal stilles op på tværs af hallen. (Se plan over bordopstilling i hal A)

   Der skal være 5 række borde, hvor det midteste bord står midt for dommerbordet.

- Der skal være plads til 250 spisende løbere og hjælpere.

- I den ende af hallen op mod køkkenet ogstilles "tag selv bord" til brød og pålæg.

  3 borde, hvor løberne kan tage fra begge sider.

  1 bord til salg af Øl, vand og kaffe.

Hallen råder over 196 stole, hallen sørger selv for ekstra stole, så der er stole nok.

Bander og bandeben anvendes borde.

John Linde 12:00 13:00

Daisy Wium 12:00 13:30

Anna Josefsen 12:00 13:30

Karl Johan Johansson 12:00 13:30

Bjarne Sandholm 12:00 13:30

1c Oprydning i hal A (John L.)

Stole og borde mv. sættes på plads.

Evt. lejede stole stilles tilbage, til afhentning. Aftal med BS hvor.

Karl Johan Johansson 16:00 17:00

Bjarne Krogh 16:00 17:00

Bjarne Sandholm 16:00 17:00

Otto Hartvigsen 16:00 17:00

Viggo Gade 16:00 17:00

1e Bagage- og værdiopbevaring (Vibeke O.)

I den ende af hal A ud mod fodboldbanerner etableres der bagage- og værdiopbevaring.

Opsætning af:

* 3 stk. borde i forlængelse af hinanden på tværs af hallen (Se plan over hal A)

* skilte m/værdi- og bagageopbevaring på væg 

Affaldskasser (pap) opstilles ved bordene.

- Modtage løbernes tasker og værdigenstande på en hurtig og effektiv måde. 

- Påsætte bagagemærkater m/startnr på tasker der stilles på række i nr. orden i det omfang det er muligt ved indlevering

  eller ordnes efterfølgende.

- Værdigenstande kommes i poser, markeres med startnr./navn og opbevares under bordet.

HUSK: Manillakort og strips til bagagemærkater.

Bemanding: 

Posten SKAL være bemandet under hele løbet pga. værdiopbevaring. 

Hanne Galsgård Frederiksen 13:00 14:00

Karsten Eriksen 13:00 16:00

1f Info (Åse S.)
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Opsætte følgend på væggen mellem cafeen og hal A:

- Deltagerlister

- Resultatlister fra 2 tidligere løb

- QR kode - Planche

- Rutekort

Info bordet er sammen med nummer udlevering og eftertilmelding i hal A

Åse Skytte 12:00 13:00

1fa Fællesspisning (Cafeteriet - BS)

Cafeteiet i Mejdal-Hallen leverer og har ansvaret for "tag selv bord"

Cafeteriet leveret alt mad, brød og pålæg og sørger for anretning på "tag selv bord"

Og sælger Øl, vand og kaffe til løber, hepper og hjælper.

Mejdal-Halgård Motion stiller med hjælpere til opsyn og opfyldning af fadene.

Hvis det er muligt, så stil en skraldespand for enden af bordene, det appelerer til løberne om selv at rydde op.

Når løberne er ude - ca. kl. 16 ryddes der op og stole sættes på plads (spørg BS hvor)

Skulle der være et par enkelte der snakker, må vi bed dem sætte sig ind i cafeteriet.

Henrik Nygaard 14:30 16:00

Anna Josefsen 14:30 16:00

Solveig Rasmussen 14:30 16:00

Birte Svendsen 14:30 16:00

1g Leje af stole Holstebro Udlejning (Cafeteriet BS)

Mejdal-Hallen (BS) sørger for der er stole nok.

Evt. leje af 50-100 stk. stole fra Holstebro Udlejning er Mejdal-Halgård Motion uvedkommen.

Bjarne Sandholm

2a Præmier, lodtrækning (Daisy W.)

Lodtrækningspræmier gøres klar og lægges ved/på dommerbordet i hal A.

Der er ca. 35 lodtrækningspræmier, som skal uddeles.

Hver klub kommer med 5 gode lodtrækningspræmier:

- 5 stk. fra AK-Kilen (dem kommer de med)

- 5 stk. fra Holstebro Løbeklub (dem kommer de med)

- 5 stk. fra Mejdal-Halgård Motion (dem har Daisy styr på)

- 10 stk. gavekort, fra de tre klubber til - Kilen Rundt (forårshalvmarathon) - Storåløbet - Vestjysk Halvmarathon.

   (Søren Printer gavekortene ud)

* AK-Kilen kommer med ca. 10 lodtrækningspræmier indkøbt hos Intersport i Struer.

* AK-Kilen kommer med præmier til samlet vinder, herre og dame.

* AK-Kilen kommer med "Gavekort til Sport24 i Stuer" på 1500 kr. til hovedlodtrækningen. (Gert Yde)

Henning Foldager (Difko) kommer måske med nogle flasker vin, som vi også kan udlodde som præmier.

Søren/vi laver 300 (400) numre, som vi kommer i en pose til lodtrækning. (Skal være lette at skille ad)

Søren laver en liste i nummer orden over alle, der har været tilmeldt alle 3 løb med: Navn, By og Klub, til lodtrækning.

Daisy Wium 14:30 15:00

2b Overrækkelse af blomter ved mål (Halling)

Når første herre og dame krydser målstregen overrækkes vinderbuketten til dem.

Sigrid sørger for blomster.

Halling Boutrup 14:30 14:45

2c Præmieoverrækkelse (Halling)

Præmieoverrækkelse i Hal A kl. 15.15

Mejdal-Hallen sørger for at hallens lydanlæg er tændt og mikrofonen er klar. 

Præmier til samlet vinder, hurtigste herre og dame i alle tre løb.

Blomster til den herre og dame som blev nr. 30 i dette års løb. - Hans Ø. eller Søren Rabek oplyser navnene

Husk blomster: 5 buketter (Sigrid)

Husk "Gavekort til Sport24 i Sturer" på 1500 kr. til hovedpræmie ved lodtrækning.

AK-Kilen og Holstebro Løbeklub stiller med 2-3 hjælperet, til uddeling af lodtrækningspræmier i hallen.

Daisy Wium 15:15 16:00

Inga Avnsbjerg Nielsen 15:15 16:00

Halling Boutrup 15:15 16:00

Åse Skytte 15:15 16:00

Henrik Lind Jørgensen 15:15 16:00
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3a Målområde - opstilling (Frede)

Opstilling af:

1. Målportal opstilles på Slåenvej, lige efter indkørsel til hallen, ved brandhanen. 

     Skal bruges både som start- og målportal, fra kl. 13:30 - 15.00. 

     Sørg for at der er plads, så bussen og øvrig trafik kan komme forbi.

     Der må ikke hænges banner eller ligende op i målportalet.

2. Der opsættes afspærring fra det ene ben hen mod Prins Buris Vej, for at holde løberne i den ene vejside. 

     Der er bestilt "indianer" hertil.

3. Afspæringen flyttes efter start om på modsatte side, så de danner en målsluse.

4. Vi opstiller kun vores egne beachflag, hvis det er muligt at komme i jorden. Ellers ingenting. 

5. Husk at tjekke Holstebro bybus køreplan, evt. kontakt til Holstebro bybus. 

6. Opsætning af vores egen tidsur.

Parkeringsfolkene afspærrer den inderste parkeringsplads fra kl. 8.00, så vi kan bruge området til opvarmning cacao mv.

1. Det lille telt opstilles på parkeringspladsen, hvorfra der serveres varm kakao til løberne.

2. Marianne kommer selv med ladbil til opvarmning. Den placeres ved cylkelstativerne over mod stadion. 

3. Opvarmning på den afspærrede parkeringsplads i mod bad og omklædning.

Frede Philipp 12:00 14:00

Ole Christiansen 12:00 13:00

John Overgaard Nielsen 12:00 13:00

Jens Jørn Christensen 12:00 13:30

3c Start- & Målområde - nedtagning (Frede)

Nedtagning:

1. - af målområdet. Pakkes og lægges på plads til næste år. (Ved regn skal det lægges til tørre)

2. - af det lille teltet. Pakkes og lægges på plads. (Ved regn lægges teltdugen til tørre)

3. - af beach flag. Sørg for at alt bliver afleveret på de rigtige steder.

Gennerelt oprydning af pladsen.

Frede Philipp 15:00 16:00

Ole Christiansen 15:00 16:00

John Overgaard Nielsen 15:00 16:00

Jens Jørn Christensen 15:00 16:00

4a Opsætning af ruten (Tommy N.)

NB: NY RUTE I 2020

Opsætning af ruten kan udføres af 1 person, hvis det kniber med hjælpere. 

1. Ruten går ad Liden Kirstens Alle, SE NY RUTEKORT.

     Ruten opmærkes med km mærker, pile og bånd. 

     Der vil være levende poster på ruten til at guide løberne den rigtige vej.

2. Der opsættes skilte med retningspile, ved alle sving hvor der kan opstå tvivl om hvilken vej ruten går. 

3. Der opsættes skilte med info om motionsløb, hvor der kan være kørende trafik. 

Tommy Nielsen 12:30 13:30

Ole Vestergaard Andersen 12:30 13:30

4b Nedtagning af ruten (Tommy N.)

Der er regnet med 2. personer til denne opgave, men kan evt. udføres af en mand. 

1. Nedtagning af ruten påbegyndes kl. 14.30. Bagerste løber må ikke presses.

2. Alt materiale lægges på plads til næste løb.

Tommy Nielsen 14:30 15:15

Ole Vestergaard Andersen 14:30 15:15

4c Cykelordonanser (Åse S.)

Ordonansen:

1. Følger første herre på hele ruten til mål

2. Kører herefter tilbage og henter første dame og følger hende til mål.

KNUD LUND BOYSEN 13:30 14:45

4ea Foto (Halling)
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Fotograf:

Fotograferne koordinerer selv hvor de tager billerder.

1. Tager stemningsbilleder før løbet, billeder fra start og når løberne kommer i mål.

2. Husk billeder af vinderne.

3. Kan evt. nå ud på ruten på og tage billeder af løberne.

4. Stemningsbiller i hallen ved lodtrækningspræmier.

5. Billeder af vinder af samlet vindere. Løbets nr. 30 og vinderen af "Gavekort til Sport24 i Struer".

Billederne uploades efter løbet til OneDrive. (Halling sender et link til dig)

Gunnar Overlund Knudsen 13:30 16:00

4f Opvarmning (Halling)

Foregår på ladbil fra Kaj Bech (Marianne medbringer selv bil) 

Marianne leverer musikken til opvarming til Søren Rahbek. (Koordinere selv med Søren)

Ladbil stilles ved cykelstativerne ud mod stadion.

Opvarmning foregår på den inderste parkeringspladsen.

Der er opvarmning kl. 13.50

Marianne Nielsen 13:30 14:00

4fa Styring og instruktion af poster (Åse S.)

Hjælpere/ Vejvisere skal bruge veste/overtrækstrøjer som markerer de er officials. 

Hjælpere/vejvisere mødes i hallen (Hjørnet af kantinen) til info- møde kl. 13.30 vedr. opgaver og placeringer på ruten. 

Alle møder op. Det er vigtigt, at alle er klar over har forstået opgaven.

Det sikrer Åse, med direkte kontakt og info før løbet.

HUSK de gule officielsveste.

Åse Skytte 13:30 13:45

4g Poster og instruktion af poster (Åse S.)

Post 1 - På Liden Kirstensvej og viser løberne ned af stien (1,20 km)

Solveig Rasmussen 14:00 14:10

Post 2 - På stien og viser løberne ned mod tunlen under jernbanen (2,10 km)

Helga Jørgensen 14:00 14:20

Post 3 - For enden af stien og viser løberne hen mod Under Linden (2,60 km)

Åse Skytte 14:05 14:25

Post 4 - Hvor stien krydser Under Linden og viser løberne op ad Under Linden (2,70 km)

Jens-Erik Tang Jørgensen 14:05 14:25

Post 5 - Hvor Under Linden krydser Halgårdvej og viser løberne op ad Halgårdvej (2,95 km)

Hanne-Birgit Falkensgaard 14:05 14:25

Post 6 - Hvor Under Kastanien krydser Halgårdvej, sikre løberne for krydsende trafik (3,05 km)

Inga Avnsbjerg Nielsen 14:05 14:30

Post 7 - Hvor Under Egen krydser Halgårdvej, sikre løberne for krydsende trafik (3,15 km)

Sigrid Antonsen 14:05 14:30

Post 8 - Hvor Halgårdvej møder Under Hvidtjørnen og viser løberne ned af Under Hvidtjørnen og Afliggeren (3,25 m)

Ole Christiansen 14:05 14:30

Post 9 - Hvor Afliggeren krydser stien/Vester Halgårdvej og viser løberne hen ad Vester Halgårdvej (3,50 km)

Jens Jørn Christensen 14:05 14:30

Post 10 - Viser løberne op ad stien over jernbanen på Vester Halgårdvej (3,60 km)

Annette Krogh 14:05 14:30

Post 11 - På stien langs banen og viser løberne ned mod skovbørnehaven (4,90 km)

Dorthe Højland 14:10 14:40

Post 12 - Ved skovbørnehaven og viser løberne hen mod Prins Buris Vej (5,10 km)
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Otto Hartvigsen 14:10 14:45

Post 13 - Hvor vejen fra børnehaven møder Prins Buris Vej, viser løberne hen ad Prins Buris Vej mod Brynet (5,40 km)

Bjarne Krogh 14:15 14:50

Post 14 - På Prins Buris Vej og viser løberne hen ad Brynet (5,45 km)

Viggo Gade 14:15 14:50

Post 15 - For enden af Brynet og viser løberne op ad Tjørnevej mod busgaden (6,40 km)

Lene Bøjlesen 14:15 14:55

Post 16 - På Tjørnevej og viser løberne hen ad busgaden (6,45 km)

Inga Tarpgaard 14:15 14:55

Post 17 - For enden af busgaden og viser løberne op ad Slåenvej mod mål (6,80 km)

Hanne Galsgård Frederiksen 14:20 15:00

4i Lyd og musik til opvarmning, start- og mål (Hans Ø.)

Vi bruger vores enget lydanlæg til speakning og musik i målområdet:

1. Der opstilles højtalere på begge sider af start-/målportal, så lyden er god og jævnt fordelt.

2. Opstilling af store højtalere på p-pladsen til brug for opvarmning.

3. Speakeren skal kunne speake trådløst i start- og målområdet og ved opvarmning.

4. Husk rigtig placering af master højtaler, som styrer både lyd og mikrofoner.

5. Husk ordentlig test af både mikrofon og headset, evt. nye batterier i både mikrofon og headset.

6. Husk at sørge for højtalerne er ladet op og der er strøm på anlægget.

Nedtagning af lydanlæg når sidste løber er kommet i mål.

Jens-Erik Tang Jørgensen 12:00 13:30

4j Lyd og musik - nedtagning (Hans Ø.)

Nedtagning af lydanlæg når sidste løber er kommet i mål.

Alt stilles på plads og højtalener sættes til opladning.

Caroline Østergaard 15:00 15:30

Jens-Erik Tang Jørgensen 15:00 15:30

4k Lyd og musik til opvarmning, start- og mål (Hans Ø.)

1. Sørge for musik på pladsen fra kl. 13.00

2. Søren sørger for musik på pladsen og koordinere musikken til opvarmning med Marianne.

     Der er opvarmning kl. 13.50

3. Holde styr på microfon og headsæt.

4. Det er Ulla Andreassen som speaker i år.

5. Få starthorn af Jens-Erik før løbet, så den er klar til start.

Caroline Østergaard 12:30 14:00

5a Tidtagning (Søren og Hans Ø.)

Tidtagningssystem er RaceResult:

1. De fleste løbere kommer med startnumrer fra løbet i Struer og Holstebro.

2. Der vil nok være nogle få tilmeldte på dagen, som har fået deres numrer udleveret i hallen.

3. Opsætning af udstyr, incl. tidsur.

4. Indtastning af eftertilmeldte, der skal bruges 1 pladser. 

5. Start af server når alle er registreret. 

6. Info til løberne og resultatlister. 

7. Tidtagning har plads i hjørnet ud mod køkkenet i hal A, tæt ved eftertilmelding.

Søren Rahbek 12:00 16:00

Hans Østergaard 12:00 16:00

Dorthe Højland 13:30 14:00

5b Start kl. 14.00 (Søren og Hans Ø.)
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Husk starthorn. (Jens-Erik har starthorn) 

Ved starten sikrer 2 personer at alle kommer over måtterne. Samt holder dem på afstand af måtter intil starten er gået.

Æresborgmester Lene Faklam skyder starten i gang kl. 14.00

Jens-Erik sørger for hornet er klar

Søren Rahbek 13:45 14:00

Frede Philipp 13:45 14:00

Tommy Nielsen 13:45 14:00

Halling Boutrup 13:45 14:00

Lene Faklam (Æresborgmester) 13:45 14:00

5c Speakning (Halling)

Der skal være 1 trådløse mikrofon/headset til rådighed. 

1. Der speakes fra kl. 13.30 til efter start kl. 14.00

2.Herefter speakes der når 1. løber herre og dame kommer i mål. Vi forventer at første herreløber er i mål ca. kl 14.25

    HUSK at speake vinderne, når de får overrakt bukketten ude på vejen.

3. Herefter speakes løberne velkommen hjem efter løbeturen.

    Husk at nævne sponsorer mv. 

4. Kl 15.15 speakes der ved lodtrækningspræmierne i hallen. 

    Husk at speake samlet vinder af alle tre løb herre og dame, samt samlet vinder nr. 30 herre og dame.

5. Herefter speakes lodtrækningspræmier. 

     Søren/vi laver 300 (400) numre, som vi kommer i en pose til lodtrækning. (Så de er lette at skille ad ved lodtrækning)

     Søren laver en liste i nummer orden over alle, der har været tilmeldt alle 3 løb med: Navn, By og Klub, til lodtrækning.

6. Til sidst speakes vinderen af "Gavekort til Sport24 i Struer" til en værdi af 1500 kr.

Henrik Lind Jørgensen 13:30 15:00

6a Parkering (Bjarne K.)

Der ettableres ikke nogen parkeringsareal. - HUSK I skal bære de gule officielsveste. Findes i cafeteriet. Se intro øverst

Løberne henvise til at parkere i sidegaderne til Slåenvej, i Mejdal Parken og på Prins Buris Vej.

1. Slåenvej holdes fri for parkerede biler fra første stikvej th. på Slåenvej og hele strækningen ned ad Slåenvej.

     Fredag opstilles 8 stk. parkering forbudt skilte langs Slåenvej, sætvis, som vender paralel med Slåenvej.  

     1 sæt lige efter 1. stikvej og før målportalen.

     3 sæt jævnt fordelt ned ad Slåenvej efter målportal. Sidste sæt lige før Liden Kirstens Alle.

2. Skiltene vendes mod trafikken senest kl. 12.30

Vi afspærrer den inderste parkeringsplads fra kl. 8.00, så vi sikre os pladsen er fri.

Det stilles "indianer" med bånd over vejen til parkeringspladsen, samt et "parkering forbudt" skild midt på vejen.

Der opsættes et lamineret A3 skilt med påskriften "Forbeholdt Vinterløbet"

1. Pladsen  holdes fri til opvarmning.

2. Målfolkene opstiller det lille telt på pladsen til servering af cacao til løberne.

3. Husk flag i den store flagstang ved hallen. (Flag til den store flagstang hentes hos BS i cafeteriet)

    Husk at få flaget ned igen. 

P-skilte bestilles af Jens-Erik

Afhentes dagen før løbet af Jens-Erik og  Halling.

Bjarne Krogh 12:30 14:00

Otto Hartvigsen 12:30 14:00

Viggo Gade 12:30 14:00

7a Klargøring og servering af kakao til løberne (John L. og Inger H.)

**Dette er en udepost, så husk godt med tøj på**

Målfolkene opstiller det lille telt på den inderste parkeringsplads, som er afspærret til opvarmning mv.

John kommer med gruekedel og gasflaske, til kogning af vand til kakao.

Tommy tjekker/sørger for kakaopulver og køber manglende kakao fra Menu Kaffe.

1. Klargør kakao, krus mv. til løberne.

     Husk: Opøsekander - Rørpinde og hvad der ellers skal bruges.

2. Oprydning efter løbet

John Linde 13:00 15:00
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Vinterløb i Mejdal 2020
Rækkemærkater Starttid Sluttid

Inger Hartvigsen 13:00 15:00

Helga Jørgensen 14:30 15:00

Anne Steen 13:00 15:00

(tom)

(tom)

(tom)
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