VOLONTÄRER till World Cup i Hammarbybacken
Till klubbens medlemmar som är intresserade av att vara
Volontär/er under världscupen den 31 januari 2017.
För intresse, anmäl dig till klubbens samordnare!
För klubbar ber vi er skicka en samlad lista på personer från klubben till:
volontar@worldcupstockholm.com, gärna i Excel.
För placering av uppgift återkommer vi med besked längre fram, senast i
slutet av december.
I år kommer fokus vara på att få flera volontärer från
Stockholmsklubbarna. Även huvudorganisationen skall präglas av personer med regional anknytning. I samråd med Åres VM-organisation och
Skistar gör vi ett gemensamt arbete där målsättningen är att ha en minst
lika bra tävling som under föregående år.

VAD GÖR ALLA VOLONTÄRER?
De volontärer som engageras under den alpina världscupen i Hammarbybacken är ca.170 st som placeras i backe, hos media, som värdar/värdinnor
inom service eller logistik/transport.
De flesta volontärer används till backe, där stora delar av de håller bana
och backe i trim och rekryteras utifrån befintliga skidkunskaper. Vi behöver bra skidåkare som är vana vid tuffa underlag. Det kan vara blankis i
backen ibland. Här ber vi klubbarna stämma av skidvana hos de som anmäler sig. Normalt sett vid den här typen av race är backen stenhård med
balkade partier. Våra äldre tävlingsaktiva ungdomar från16 år och uppåt
passar bra! Portdomare är en annan funktion som skall bemannas.
Våra servicevärdar/värdinnor syns i målområdet där de servar besökarna
på läktarna och i målområdet samt ser över så att rätt person kommer in på
rätt område – så kallad ackrediteringskontroll. Insläppsvärdarna slussar dig
till det ställe du söker och kontrollerar att du har rätt typ av biljett alternativt ackreditering. Servicevärdar/värdinnor kan också bistå med service på
Mediacenter, vid kommentatorshytter, i mixade zonen eller vid TV:s
compound.
Chaufförer behövs för transport mellan t.ex. Arlanda och backen/hotell.
God bilvana krävs och det är ett 24/7-uppdrag.
I sekretariatet kan det också behövas kunniga personer för att allt skall
fungera, där krävs tidigare erfarenhet.
Det behövs även en akutgrupp som skall vara tillgänglig ett par veckor
innan eventet. Deras uppgift är främst preparering av backen med sk.
Balkning, men också hasning och
mätning. Till denna uppgift kan krävas lite fysisk styrka.
Stora delar av volontärerna hjälper också till med att bygga upp hela
målområdet, liksom entréer, infarter etc.
De ceremonier som är kopplade till evenemanget kräver också de sin personalstyrka.

Utan volontärer inget evenemang!
Vi är så glada att ni är med och med er kunskap och erfarenhet gör vår
tävling så lyckad!
Samtliga volontärer kommer att ha en enhetlig klädsel, vilket delas ut vid
första träffen.
Vi ses!
Gunnar Öster
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