
 

 

 
 

Laxaleken 2016 – Din hjälp behövs! 

 

Den 27-29 maj är det dags för SK Laxen att arrangera simtävlingen Laxaleken på Simstadion/Brottet. 

För att klara av ett sådant arrangemang behövs insatser av medlemmar, föräldrar m.fl. Tävlingen är 

en av klubbens största aktiviteter under året. 

Välkommen att anmäla din medverkan till någon av våra kontaktpersoner. Det finns något för alla att 

hjälpa till med vad gäller förberedelser, genomförande och efterarbete ute på Brottet. 

Arbetet med att arrangera Laxaleken är uppdelat i Arena/Anläggning, Funktionärer,  

Sekretariat, Arrangemang, Kiosk och Simshop. 

Arenagruppen 
Arenagruppen behöver folk som kan vara med på Brottet (Arenan) torsdag - fredag (ev. även onsdag) 

för att iordningställa Brottet inför tävling. Arbetsuppgifterna handlar bl.a. om montering av 

startpallar, stolpar, linor, förbereda utrymmen etc. Den här gruppen behöver även personer som 

hjälper till med att plocka undan saker söndagen den 29/5 efter sista tävlingspasset.  

 Kontakta Johan Widerberg eller Henrik Kjaergaard om du har frågor eller vill anmäla dig för 

att hjälpa till under någon/några av dagarna (henrik@defour.se  mobil 0722-13 22 10 eller 

johan@widerberg.se mobil 0708-73 02 73). 

Arrangemangsgruppen 
Arrangemangsgruppen hanterar mycket av det praktiska under själva tävlingen, t.ex. håller koll på 

prisutdelningar, att matserveringen fungerar, information, callroom mm. Gruppen behöver fler 

personer till som kan hjälpa till.  

 Kontakta Annika Kronvall om du har frågor eller vill anmäla dig för att hjälpa till under 

fredag-söndag med gruppens arbete (annika.kronvall@icloud.com mobil 0736-13 10 19). 

Simshopen är i behov av fler som hjälper till med försäljning, kontakta Piamari Ålenius 

(piaale@live.se ) 

Funktionärsgruppen samordnas av Christina Vaide (christina.waide@gmail.com 073-704 81 90), 

Sekretariatet av Thomas Wollentz (thomas@wollentz.se 0705 66 27 14) och  

Kiosken av Niclas Nilsson (carina-niclas@telia.com 0706-17 62 70). 

 

Skicka din anmälan inkl. dina kontaktuppgifter till kontaktpersonerna ovan och ange vilka dagar du 

kan hjälpa till. Tack för din hjälp! 

Tävlingskommittén genom Thomas Wollentz  
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