Västeråslägret 2022
- Lägerfunktionär / föräldrabemanning
Under våra läger behöver vi hjälp att stötta föreningens åkare och tränare.
Våra tränare finns på plats men har ett intensivt schema och kan inte stötta åkarna i tex pauser och
liknande.
Funktionärspass i ABB Arena Nord v.31 och 32
Måndag 08:00 - 12:00 Inskrivning
14:00 - 16:00
Tisdag
14:00 - 16:00
Onsdag
14:00 - 16:00
Torsdag
14:00 - 16:00
Fredag
14:00 - 16:00

16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
17:00 - 19:00 Städning och lämna ishallen i gott skick

Funktionärspass på St. Olofs Scoutgård v.31
Fredag
18:00 - 20:00 Städning och lämna Scoutgården i gott skick.
Hitta till ishall och boende:
Hitta till ishallen: ABB Arena Nord, Rocklundagatan 1, 722 17 Västerås
Hitta till boendet: St. Olofs Scoutgård, Slånbärsgatan 11, 722 23 Västerås

Enklare uppgifter att hjälpa till med:
Finnas som fritidsledare mellan 14:00 - 18:00, framförallt för att stötta åkarna på lägret, se till att alla har en
kompis att vara med i pauserna, hjälpa de yngre åkarna att hålla koll på tid för uppvärmning, träningstider
och att ta på skridskor.
Funktionärspass mellan 14:00 - 16:00
*Plocka fram mellis (hämta mellis från kylskåp i Mimerhallen och ställ fram i ABB Arena Nord), samt
påminna åkarna att att äta mellis
Funktionärspass mellan 16:00 - 18:00
*Plocka undan mellis (om mellis finns kvar och ställ i kylskåp i Mimerhallen).
*Städa och se till att ishallen och omklädningsrummen lämnas i gott skick varje kväll.
Länk till funktionärsschema Västeråslägret vecka 31-32:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gAwsPsXriabxkVXRABqXPe8FNKOYRBgp9rCEdpG_H_Y/edit?usp=sharing

Meddela oss senast onsdag 28 juli på vilket pass du/din familj kan bemanna.
Lägerkommitté
Vi arrangerar flertalet läger under året och behöver fler engagerade som hjälper till. Många av våra
aktiva och engagerade föräldrar har nu äldre åkare eller har åkare som slutat. Föräldrar till yngre åkare
som ännu inte har engagemang i någon kommitté behöver nu ta deras plats. Vi behöver t.ex. en
sammankallande person och flera funktionärer som tillsammans med huvudtränare organiserar och tar
ansvar för arbetet kring lägerverksamheten i föreningen. Kan du hjälpa till?
Med vänlig hälsning,
IFK Västerås Konståkningsklubb
info@konstakning.se

