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Hej alla klubbmedlemmar
Nu är det äntligen full rulle med träningar, läger, spårarbeten, och annat.
Även Ränneslättsturen närmar sig och för 1 månad sedan sände vi ut ett
mail till samtliga medlemmar om att planera in Ränneslättsturen i agendan.
Klubbens målsättning är att vi ska genomföra arrangemanget med absolut
högsta kvalitet. Vi vill samtidigt se cyklister som visar upp våra färger i
spåret, alla från elit, motionär till ungdomar.
För att detta ska vara möjligt behövs alla medlemmars insatser. Det är
också välkommet med anhöriga. Ca 200 funktionärer från ESOK och ECK
behövs under tävlingsdagen.
Vi har fått besked från flera funktionärer om att man kan vara med och i
några fall att man har förhinder. I första hand försöker vi ha samma
uppgifter som tidigare år. Vill man ändra uppgifter så kan det gå bra. Man
kanske har specialistkunskaper som kommer till användning
I huvudsak är det sjukvårdsteam, trafikvakter, energikontroller, servering,
medaljutdelning som går åt. Viktigt att vi alla deltar då blir det mindre att
göra för alla. Fler funktionärer – kortare arbetspass
Ni som inte hört av er gör helst det närmsta veckan om hur ni kan vara
med eller inte. Cyklar ni själva så fixa någon som kan göra en insats för att
du själv ska kunna cykla. Nästa onsdag under första Ränneborgscupen har
vi ett Ränneslättsturstält där vi tar emot funktionärsanmälningar och svarar
på frågor om arbetsinsatser. Kan du inte anmäla dig där meddela oss.
Du kan redan nu meddela mig ditt deltagande. Sänd till mig via mail mats.nerlund@gmail.com
070-249 25 12
Flera av våra rutinerade ungdomsledare kan också svara på många frågor
om hur vi jobbar och vad man kan rycka in både under helgen och med
förberedelser av banan i juni.
Jätte STORT Tack på förhand till alla er medlemar
På uppdrag av ECK, Mats Nerlund, Tävlingsledare

