
 

 

Tävlingsorganisationen –2015 
 

 
1. Tävlingsledare: Bo Sjöström bosse@svsk.se  070-628 22 45 
 
2. Dragbåtsgruppen: Daniel Lennkvist 

 
3. Plockbåts- och säkerhetsgrupp: Anton Sjöström och Gus Ekman 

 
4. Kioskgruppen: Peter  Jakob Fors 070-876 20 39 

 
5. Högtaleri- och kommunikationsgruppen: Bo Sjöström  070-628 22 45 

 
6. Hoppgruppen: Jakob Fors 0224-74 20 19, 070-876 20 39 & Daniel Lennkvist 073-141 94 97 

 
7. Bangruppen: Niclas Andersson & Daniel Lennkvist 073-141 94 97 

 
8. PR-gruppen: Bo Sjöström  070-628 22 45 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

mailto:bosse@svsk.se


Namn på tävling: _____DITEC CUPoch starttid:______17.30____   
          Samlingstid 2 timmar före start. 
 
1. Tävlingsledare: Bo Sjöström 
 
Skriver inbjudan till tävlingen och skickar ut den i mycket god tid_______________OK________ 
     Namn på ansvarig. 
 
Förare :  
 
 Trick _____Frasse/ Daniel______________________________ 
 Namn på ansvarig. 
 Slalom ____Frasse/ Jacke______________________________ 

Namn på ansvarig 
  

 
Reservförare:  
 
Trick ________________Daniel______________________ 
 Namn på ansvarig. 
 Slalom _______________Jacke_____________________ 

Namn på ansvarig 
 
 
Domare till aktuell tävling(3 st alt 5 st NTH): 
1 Johan Rautio___________________________  

Namn 
2.__Jennie_____________________________________  

Namn 
3.__Bosse_____________________________________  
 

4. Christer R_______________ ________________________ 
 
5. _______________________________________ 

 
Domarpapper till aktuella grenar:________________ 

Namn på ansvarig 
 
Tävlingskassör___Kenneth____________________________ 

Namn på ansvarig 
Tar emot tävlingsavgift, skriver ut kvitton, licensnummer och delar ut masterprotokoll.  
 
Tävlingssekreterare____Kenneth___________________________________________________ 
   (Sekretariatet i omklädningsrummet) 

 
 
Godkända linor och handtag minst 2 st /gren:_____________________________________ 

Namn på ansvarig 
 

 
Speakers: 
 
1.___________________________________ 

Namn Gruppen ansvarar för att återställa allt efter tävlingen. 



Namn på tävling: _____DITEC CUPoch starttid:______17.30____   
          Samlingstid 2 timmar före start. 
  
2. Dragbåtsgruppen: Daniel Lennkvist  
 
Tidtagare 
 

Trick i domartornet_________________________________ 
 
Mekaniker/Bensinansvarig:___________________________________________ 
Hämtar bensinen och håller båten i gång.  Namn på ansvarig 
 
Tre personer i dragbåten vid trick, för bästa vågorna efter båten:_________________________ 

Namn på ansvarig 
 
 
Gruppen ansvarar för att återställa allt efter tävlingen. 
 
 



Namn på tävling: _____DITEC CUPoch starttid:______17.30____   
          Samlingstid 2 timmar före start. 
3. Säkerhetsgrupp med plockbåt och sjukvård: Anton Sjöström och Gus Ekman 
 
Säkerhetschef_________________________________________________________________  

Namn Chefen för säkerhetsgruppen är ansvarig för säkerheten under 
tävling och stoppar tävlingen när något som innebär att någon typ 
av fara kan vara på gång. 

 
Plockbåtsförare: _____________________ 
Plockbåtsförarna, skall öva   Namn på ansvarig 
1.__________________________________  

Namn 
2___________________________________  

Namn 
3___________________________________  

Namn 
4___________________________________  

Namn 
5___________________________________  

Namn 
 
Livräddare 
1.__________________________________  

Namn 
2___________________________________  

Namn 
3___________________________________  

Namn 
 

Två plockbåtar med motorer, åror och båtshake. :_______________________ 
Namn på ansvarig 

Dessa plockbåtar skall vara i toppskick och med fungerande utombordare kompletta bojsatser i båtarna,  
båtshake, gott om oljeblandad bensin och ryggbår vid hopp skall finnas till hands.  
 
Kompletta bojsats: ____________________________________________ 

Namn på ansvarig 

 
Material till sjukstugan: ____________________________________________ 

Namn på ansvarig 
 
Filtar Handtelefon/mobiltelefon ute på sjö för SOS-alarm :__________________ 

Namn på ansvarig 
 
Det är ett krav att det hela tiden skall vara fri väg för ambulans, om inte informera tävlingsledaren 
omedelbart. (informeras på åkarmötet):______________________________________________ 

Namn på ansvarig 
 
Klubbstugans klubbrum är sjukvårdsrum. Gruppen ansvarar för att återställa allt efter tävlingen. 



Namn på tävling: _____DITEC CUPoch starttid:______17.30____   
          Samlingstid 2 timmar före start. 
 
 
4. Kioskgruppen: Peter 0704-16 05 03 & Jakob Fors 070-876 20 39 
Kiosken är i klubbstugan som vanligt, där också sjukvårdsgruppen är. 
 
Kioskpersonal :_______________________ 

Namn på ansvarig 
1____________________________________ 

Namn 
2____________________________________ 

Namn 
3____________________________________ 
 

 
Personer som bakar till tävlingen:_____________________________________ 
   Namn på ansvarig 
Köper in saker till försäljning:_________________________________________ 
   Namn på ansvarig 
 
Material som eventuellt skall köpas: engångs- tallrikar, -bestick, muggar, servetter m.m.   
Från tidigare tävlingar har bl.a. annat följande material används: korv, bröd, ketchup, senap, godis glass,, 
dricka, kastruller, muggar, skedar, socker, assietter, kakor, bullar, kaffe, kaffebryggare. 
 
Är det varmt så går ej korv så bra att sälja. Smörgåsar fungerar alltid! 
 
 
Gruppen ansvarar för att återställa allt efter tävlingen. 
 



Namn på tävling: _____DITEC CUPoch starttid:______17.30____   
          Samlingstid 2 timmar före start. 
  
5. Högtaleri och kommunikationsgruppen: Bosse 
 

 
Montera upp ljudanläggningen:__________________________________________________ 

Namn på ansvarig 
CD-spelare och CD-skivor alternativa musikkällor____________________________________ 

Namn på ansvarig 
 
Ser till att toaletter är öppna, rena och fina före och under tävlingen:______________________ 

Namn på ansvarig 
Stänger toalett efter tävling:_______________________________________________________ 

Namn på ansvarig 
Tömning latrin Ställ ut buttarna med lock på. Rang Sells kontaktas behov  
0224-774 12:___________________ 

Namn på ansvarig 
Starter/Linskötare i dragbåten:_____________________________________________________ 
Anger åkare, klubb, fart och ser till att näste åkare är i vattnet i tid    Namn på 
ansvarig 
 
Ladda radioapparater och extra batterier med till sjön och hem:_______________________ 

 
Fördelar handapparater enligt nedan:_____________________________________________ 

Namn på ansvarig 
Fördelning av handapparater 

Slalom  
Sekretariatet 

Speaker 
Starter 
Dragbåt 

Domartorn 

Trick  
Sekretariatet 

Speaker 
Starter  

Dragbåt  
Domartorn 

Hopp 
Sekretariatet 

Speaker 
Starter 
Dragbåt 
Mättorn 

 
Gruppen ansvarar för att återställa allt efter tävlingen. 
 
 
 



Namn på tävling: _____DITEC CUPoch starttid:______17.30____   
          Samlingstid 2 timmar före start. 
 
6. Hoppgruppen: Jakob Fors 0224-74 20 19, 070-876 20 39 & Daniel Lennkvist 073-141 94 97 
 
Ansvarar för nödvändiga justeringar och underhåll av hopprampen, samt sjösättning och upptag av 
hoppet. Hoppet skall i sjön senast i maj månad. 
 
Ansvarig för startbryggan rengörs och ev rep :_______________________________________________ 

  Namn på ansvarig 
 Officiell releaser person __________________________________________________________ 

Namn på ansvarig 
 

Gruppen ansvarar för att återställa allt efter tävlingen. 
 
 
 



 
Namn på tävling: _____DITEC CUP och starttid:______17.30____   
          Samlingstid 2 timmar före start. 
 
7. Bangruppen: Niclas Andersson & Daniel Lennkvist 073-141 94 97 
 
Inmätta banor enligt regelboken. Förbereda bojbyte.  
 
Inmätningar av banor____________________________________________________________ 

Namn på ansvarig  
Ansvarig för slalombana__________________________________________________________ 
    Namn på ansvarig 
Ansvarig för trickbana____________________________________________________________ 

Namn på ansvarig 
Tar upp trickbana efter sista tävlingen:_______________________________________________ 

Namn på ansvarig 
Ansvarig för material till dessa banor: _______________________________________________  
typ linor om de mot förmodan skulle gå av.  Namn på ansvarig 
 
Underhåll av mätpunkter på land:___________________________________________________ 

Namn på ansvarig  
 
Badet 
Ser till att det finns 5 bojar mellan badgäster och vattenskidåkningen vid badet:______________ 

Namn på ansvarig 
 
Kontrollera att det inte är några 'öar eller något annat som kan störa :______________________ 
(Daunford ankare+ båt med motor, om flytö skall bogseras)   Namn på ansvarig 
 
 
Gruppen ansvarar för att återställa allt efter tävlingen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Namn på tävling: _____DITEC CUPoch starttid:______17.30____   
          Samlingstid 2 timmar före start. 

 
 
8. PR och VIP-gruppen: : Bo Sjöström 
 
Sponsorkontakter med gamla sponsorer____________________________________________ 

Namn på ansvarig 
 
Sponsorkontakter med nya sponsorer____________________________________________ 

Namn på ansvarig 
 
Gör skylt hos Dekalbolaget:_________________________________________________ 

Namn på ansvarig 
 
Monterar reklmskyltar:__________________________________________________________ 

Namn på ansvarig 
 
Demonterar skyltar för de sponsorer som ej betalar:___________________________________ 

Namn på ansvarig 
 
Skriver kvitto/Räkningar till sponsorerna:_____________________________________________ 

Namn på ansvarig 
 
Förhandsreportage i SA__________________________________________________________ 

Namn på ansvarig 
 
 
 
Gruppen ansvarar för att återställa allt efter tävlingen. 
 
 
 
 
 
 


