
 

Lørdag 21. april 2018 

Informasjon til funksjonærer 
 

Her følger litt informasjon og opplysninger som du trenger til den store dagen. Er du elev - og 

skal du ut på en av drikkestasjonene, så må også la dine foresatte lese denne orienteringen 

 

Utstyr /klær: Du må kle deg godt.  Dette vil bli kontrollert og de som er for dårlig kledd kan vi ikke ta med ut i fjellet. 

Det kan bli både surt, vått og kaldt. Varme og vindtette klær er derfor nødvendig.  Særlig er det viktig 

med godt fottøy, solid lue og votter.  Jobben kan bli ganske sølete, så ta klær som tåler litt og som kan 

vaskes.  Du skal ha med deg tørre sokker og votter slik at du kan skifte om du skulle bli våt. Gjerne 

også en genser ekstra. 

 Solkrem, solbriller og noe til å smøre på leppene er helt nødvendig.  Husk at du skal jobbe utendørs i 5-6 

timer uansett vær og vind.  

Mat / niste: Du skal ha med deg niste og drikke - selv om du får pølser på drikkestasjonen.  ALLE funksjonærer og 

hjelpere får mat i funksjonærkantina på Ustaoset fram til kl 18.00. Inngang fra Vest, gamle målområdet. 

Transport: Tidlig transport fra Geilohallen kl 06.00 pga at noen skal tidlig inn på drikkestasjonene. 

 Til Øynadn:  

Funksjonærbuss kjører fra Kleivi kl 07.00.  Bussen stopper langs Riksvei 7 på signal. Fra Øynadn til 2. og 

3. drikkestasjon blir dere kjørt med snøscooter. Dere må ha på godt med varme klær. 

Til Ustaoset:  

Vakter Ustaoset stasjon: Buss fra Geilohallen kl  

Funksjonærbuss til Ustaoset og Øynadn går fra Kleivi kl 09.00. Bussen stopper langs Riksvei 7 på signal. 

Det går også busser fra Geilo sentrum kl 11.30, 12.00 og kl 12.30 til Ustaoset. 

Scooter tilbake til Øynadn etter nedrigging, rundt kl 17.00. Direktebuss fra Øynadn til Geilo. 

De som reiser fra matstasjon tidligere enn 17.00, må bytte buss på Ustaoset for å komme videre til Geilo. 

De som ønsker funksjonærmat på Ustaoset Resort må gå av bussen på Ustaoset og følge en annen buss 

tilbake til Geilo. 

Jobben: På drikkestasjonene er det voksne personer som har ansvaret for drikkeserveringen, i tillegg er det 

mannskaper der fra Røde Kors Hjelpekorps for å ta seg av løpere som bryter og som må ha hjelp tilbake 

til Øynadn.  

Jobben dere skal gjøre er å servere drikke til alle løperne og å holde området rundt drikkestasjonen 

ryddig.  Vi har 4 - 8 doble bord vi skal holde i gang hele dagen.  Derfor må vi organisere oss litt, sånn at 

noen jobber når andre har pause. Alle kan ikke ta pause samtidig.  Når det store rushet kommer, må alle 

jobbe samtidig. Lederne på drikkestasjonen organiserer pauser og hvor mange som må jobbe på en gang.  

Du får: I tillegg til pølser på drikkestasjonen og mat på Ustaoset, får alle funksjonærer, årets SWIX jakke. 

Ledere: Mannskapsansvarlig på 

Hellevatn    Fotball  Kyrre Sataøen  tlf 90059384 

Raggemyran:  Alpin  Disa   tlf 45487787 

Mål Ustaoset  Snowboard Hege Espeli  tlf 47635588 

 

Spørsmål? Ta kontakt med kontoret 32 09 51 50 

Velkommen til kjempejobb for Skarverennet og Geilo IL. Mye moro 

sammen med 1100 andre funksjonærer og 12 220 løpere 

 
Jarle Uthus       Jan Henning Waldal 
Leder organisasjons komiteen    Rennleder 


