Funktionär 2019
Vi i klubben har flera tävlingar under 2019, av olika slag och storlek.
Två är redan genomförda (grönmarkerade) men det är många kvar.
För att arrangera en tävling behövs en hel del funktionärer, alla jobbar ideellt och vi skulle
vilja ha fler som kan hjälpa till några timmar eller hela dagar, ju fler desto lättare för alla. Blir
vi många hinner man även att se delar av tävlingen mellan arbetspassen.
Vill du vara med och genomföra dessa tävlingar, har du ett motorintresse är detta en gyllene
chans att få vara med där det händer. Vi behöver personer som kan jobba i servering, grill och
kiosk, där vi säljer hamburgare, pommes, korv med bröd/mos, fika, mackor, godis, chips och
glass. Ta emot tävlande i entrén, vara funktionär utefter tävlingsbanan, osv. Men vi behöver
personer som kan hjälpa till att jobba inför och efter tävling, jobba på arbetsdagar mellan
tävlingarna, det finns alltid något att göra.
Alla är välkomna och kan göra något, man måste inte kunna något om hur man gör, det visar
vi och du är aldrig ensam utan har någon erfaren med dig.
Som funktionär har du ingen ekonomisk ersättning, men du får lunch, fika och dricka när du
jobbar. När alla tävlingar är genomförda, inbjuds du till en aktivitet tillsammans med alla
andra funktionärer, senaste åren har vi bowlat, käkat och haft riktigt kul.
Är du intresserad, skicka ett mail till lmk@laxamotorklubb.se eller kom på något av våra
arbetsmöten/dagar, information om när de äger rum hittar du på vår hemsida eller Facebook
(adressen längst ner i dokumentet)
Folkrace Venacupen deltävling 1
Laxårallyt

2019-05-04
2019-05-25

Svenska Sprintserien, Rally & Rallycross backe

2019-06-15--16

Midnattssolsrally, ss 1 och 2 Laxå

2019-07-12

Street Week Sweden, Start och Mål

2019-07-07--08+13

Folkrace Venacupen deltävling 2

2019-08-10--11

Enduro SM

2019-08-31--09-01

Folkrace Venacupen deltävling 3

2019-09-14

Lundhs sprinten, Rally & Rallycross Backe

2019-10-19

Läs mer på http://www.laxamotorklubb.se/ eller på vår Facebook:

VÄLKOMMEN

Laxå MK, Laxå MK Folkrace och Laxå MK Enduro

