
 
 

Til våre dyktige funksjonærer! 
 

NMK Gardermoen ønsker velkommen til NM/NC Rallycross, Rallycross junior Cup og NM 
ShortCar, på Gardermoen Motorpark 28.-29. Mai 2016 
 
For å få dette til å gå sin gang, må vi hjelpe hverandre.  
Det jobbes på Motorparken torsdag og fredag, utøvere kommer, innsjekk og teknisk, masse å 
hjelpe til med disse dagene.  
 
LØRDAG: Det serveres frokost i kiosken i depot kl.: 07.00  
Der må «alle» smøre med seg matpakke og ta med drikke. Det vil bli utdelt en kjølebag med 
kald drikke til hver post. 
Dere som skal ha radio tar med det. Førermøte kl. 08.00 og dere har funksjonærmøte på 
startplata rett etter.  
Trening klassevis starter Kl. 09.00 
Det vil bli servert varm lunch midt på dagen, ved startplata. De som jobber i tårnet avtaler der. 
Husk på å ta med kjølebagen fra posten din og fyll opp med drikke i pausen. 
Ved dagens slutt, rydd rundt posten din og/eller der du står og lever radio og kjølebag. 
 
SØNDAG: Det serveres frokost i kiosken i depot kl.: 08.30  
Dere må «alle» smøre med matpakke og ta med drikke. Det vil bli utdelt en kjølebag med kald 
drikke til hver post. 
Dere som skal ha radio tar med det.  
Funksjonærmøte søndag ved behov, blir opplyst på lørdag. Start Kl. 10.00  
Det vil bli servert varm lunch midt på dagen, ved startplata. De som jobber i tårnet avtaler der. 
Husk på å ta med kjølebagen fra posten din og fyll opp med drikke i pausen. 
Ved dagens slutt, rydd rundt posten din og/eller der du står og lever alt utstyr.  
 
Billetter, husk at alle funksjonærer, førere, publikum og andre bærer billettene på armen da 
dette letter jobben for våre billettører/vakter. Vi vil at alle med frikort kommer og får et 
billettbånd i sekretariatet eller av vaktene 
 
Vi er veldig glade for at dere stiller opp for klubben vår. Tusen takk for hjelpen og velkommen 
til neste løp.  
 


