INSTRUKS FOR RIGGE-TEAM GRESSVIK BMX-KLUBB
Dato
9 mai 14

1 Innledning
Denne instruksen beskriver ansvar og arbeidsoppgaver for Rigge-teamet i forbindelse med løp på
Gressvik BMX-bane. Rigge-teamet har en viktig oppgave i forbindelse med løp som arrangeres ved
Gressvik-bmx bane. I godt tid før løpet er det viktig at Sjefen for Rigge-teamet har kontroll på at
nødvendig utstyr er tilstede og at det virker. Rigge-teamet bør være tilstede på banen TO timer før
starttreningen for de yngste begynner. Rigge-teamet må være oppsøkende og kunne ta seg av
oppdukkende saker før, under og etter løpet. Løpsleder er Rigge-teamets nærmeste foresatte.
2 Formål
Formålet med instruksen er å sikre at rigging og forberedelser før løp, samt rydding etter løp, skal
foregå så effektivt som mulig.
3 Sluttsituasjon
Sluttsituasjonen er nådd når banen og omkringliggende område er rigget klar til løp, løpet er
gjennomført iht fastsatt reglement og at anlegget ved Gressvik BMX-bane er ryddet og satt i stand
klar for førstkommende trening etter løpet.
4 Organisering av Rigge-teamet
-Sjef Rigge-team
-2-4 Rigge-medarbeidere
5 Beskrivelse av ansvarsområdet
Gressvik BMX-bane, barnehage, depot, parkeringsplass, lager, klubbhus, tribune, innebane.
6 Rigge-teamet samarbeider med følgende
-løpsleder/løpsledelse
-baneansvarlig
-sekretariatet
-kiosken
-lagledere
-speaker
-depot
-publikum generelt
-ryttere
-sanitet
7 Ansvar og oppgaver
Før løpet er Rigge-teamet er ansvarlig for:
- sjekke at alt er tilstede og at det virker( i god tid før løpet)
-få bekreftelse fra baneansvarlig på at banen blir klargjort til løpet(i god tid før løpet )
-sette opp strømuttak til evt bobiler som kommer til løpet
-heise flagg også andre nasjoners flagg (se deltagere)

-merking av banen
-rigge START med lys og høyttalere
-sørge for at start-bom fungerer
-låse opp sperring i bånn av startrampen
-rydding av banen dersom nødvendig
-sette opp nødvendige sperringer i målområdet, innkjøring og parkeringsområde.
-sette opp skilting i depot-området
-sørge for at oppslagstavler er oppe
-sette opp telt for løpsledelsen
-sette opp telt for lagleder, Gressvik
-sette opp speaker-anlegg
-rydde ansvarsområdet
-anvise plass for evt salgsboder/demoer
-anvise plass for lagledere med telt
-vaske toaletter ved siden av sekreteriatet
Etter løpet er Rigge-teamet ansvarlig for at:
-banen ryddes
-nedrigging av START med lys og høyttalere
-fjerne sperringer og sette disse på plass
-ta ned skilting i depot-området
-ta ned telt for løpsledelsen og sørge for at dette tørkes dersom det er fuktig
-ta ned speaker-anlegg
-rydde ansvarsområdet
-tømme søppel, ta inn søppelkasser
-Ta ned flagg
-ta ned strømuttak for bobiler
-låse bom i bånn av startramp
-gå over området og rydde søppel
-hjelpe dersom behov for støtte i kiosk, sekretariat, løpsledelse
-sørge for at utstyr som evt er ødelagt blir reparert, erstattet
-vaske sekreteriatet

