
LITT DETALJER RUNDT DUGNADEN FOR VM RALLYCROSS LÅNKE 
SIST OPPDATERT KL 2331 ONSDAG 19 AUG 
 
VM-runden i rallycross på Lånkebanen kommende helg er intet mindre enn verdens største i 
2015….  Det ventes mange tusen besøkende, og mesterskapet sendes direkte på tv til over 
100 land og kan sees av over 860 millioner mennesker…!    
 
Det må forventes mye trafikk opp mot Lånke og arenaen. Samkjøring er kjempelurt, og start 
kjøreturen i god tid før oppmøte. Regn med kø på vei inn på området. 
 
Bruk avkjøringen mot Lauvåsen Pukkverk. Vi frivillige har egen skiltet og merket parkering 
mellom grushaugene på pukkverket, rett øst for NAF-huset. Følg skiltene til parkering 
funksjonærer/frivillige. 
 
Ta med mat og drikke til eget forbruk, eller bruk kantineteltet til funksjonærene, som er det 
hvite teltet som ligger på vestre del av banene og depotområdet nede i gropa. Det skilles 
mellom frivillige og innleide. De frivillige som jobber helt gratis, og får også gratis mat. Vi 
regnes som innleide, siden idrettslaget får penger for at vi er der, og vi betaler derfor 50 kr 
for varm mat og 20 kr for kald mat.  
Det er minst trykk fra publikum og mest gunstig å spise akkurat når hitene starter. Beregne 
ca et kvarter pr hit/runde. 
 
Alle får en t-skjorte med VM-logo på, og det er ønskelig at de brukes av alle med ett unntak, 
og det er VIP-teltet. Her stiller vi med litt stil i hvit skjorte og svart skjørt/bukse T-skjorta 
fås i akkrediteringsboden ved funksjonærinngangen til området, like ved NAF-huset. Si at du 
kommer fra samarbeidsgruppa Remyra IL/Stjørdal Basketballklubb.  
 
Siden sendingene går til 860 mill direkte, så vil det naturligvis bli jobbet ekstremt hardt med 
å holde sendeskjemaet. Selv om det er lite sannsynlig med forsinkelser i programmet, så kan 
de allikevel oppstå. Jeg har lovet VM-ledelsen at vi blir på post til arrangementet er ferdig for 
dagen. 
 
Akkreditering/inngang: 
Alle skal ha et bånd som viser at dere er funksjonærer. Det er et bånd for de som bare skal 
på lørdag, og et annet for de som skal fredag eller søndag eller en kombinasjon med de to 
dagene. Lørdagsbåndet er stripete, mens det for fredag/søndag er grått. Båndene kan 
hentes hos meg i Hjelsengtrøa 11. 
 
VIP-TELTET  
Dere som skal i VIP-teltet, møter direkte der når vakta starter. Teltet er plassert til høyre side 
av veien oppe på høyden der vi kommer inn på området, på motsatt side av veien og ikke 
veldig langt unna NAF-huset.  
Lisbeth Nilsen vil stå ansvarlig for opplegget i VIP-teltet, og oppgaven vår er å være vertskap 
og gå mellom gjestene, hjelpe til, og legge til rette for gjestene som best mulig. 
Det bes om at det brukes hvit skjorte og svart bukse/skjørt på denne jobben. 
Gjestene har fått utdelt/kjøpt bonger som byttes i mat og drikke.  
Det kan hende det også blir ekstra salg, men Lisbeth vil i så fall være i førersetet. 



RESTAURANTTELTET: 
-er plassert på høyden bak arenaen mot øst. Det bør beregnes minst 10 minutter til å gå fra 
parkeringa og rundt VM-området og opp på høyden til teltet bak banene, mot Frigården.    
Salg/service/rydding er organisert etter samlebåndprinsippet.  

 Hovedretten er hamburger med brød og salat, og drikke som øl, vin, cider og brus. 
Det kan også hende at vi får ferdigstekte vafler som skal selges. 

 Kundene kjøper hamburgerbrød + drikke inne i teltet. Bemannes med 1-2 personer. 

 Betaling skjer i to salgspunkt på vei ut av teltet, bemannes med 2 personer. 

 Kunden går så til grillen og får utdelt riktig antall burgere til brødene sine, bemannes 
med 3 personer. 

 Kunden går så videre til salaten, der vi deler ut salat i forhold til antall burgere, 2 
personer.  

 Restaurantteltet og spiseområdet er gjerdet inn. Det er satt ut stoler og bord til 
kundene, og det er plass til rundt 300 personer innenfor gjerdene.  

 Alkoholholdige drikkevarer skal ikke tas med utenfor dette området. 

 Matvarer og drikke er lagret i store kjølecontainere ved inngangen til området, og for 
restaurantteltet skal mat og drikke mellomlagres på et mindre kjølerom i teltet. Dette 
kjølerommet må holdes velfylt hele tiden, og en person får i oppgave jevnlig å hente 
mer varer fra storcontainerne. VM stiller med en firehjuling til dette formålet    

 Priser vil være slått opp tydelig inne i teltet, og primært betalingsmiddel vil være 
kortterminaler. Olav Opheim vil passere jevnlig for å hente penger og sørge for 
veksel. 

 Vår gamle kjenning Hoopla fra Agrisjå vil stå for terminalene og opplæring 

 Vær nøye med renhold, hansker og bruk av vaskesprit, og vær ekstra veldig nøye på 
skillet mellom på penger og mat. Vi må anta at Mattilsynet kommer for å sjekke på et 
så stort arrangement som dette. 

 Tips fra en erfaren rallycross-arrangør tilsier at vi legger på ekstra mye på grillen like 
før hvert heat er ferdig, for det er i pausene mellom heatene de fleste skaffer seg 
mere mat og drikke. 

 Gjestene kaster avfall i sekker på vei ut, men noe rydding og vasking av bord må 
påregnes, og bemannes med 1-2 personer. Søppelsekkene skal legges på et bestemt 
hentested, og der vil de bli hentet av en søppeldumper som passerer jevnlig for 
transport til større søppelcontainere. 

 Ved spørsmål rundt mat og drikke, ring Åge Lundemo 926 05 296 som har ansvar for 
kioskene, eller Roger Ivar knotten 952 89 418 som har ordnet med bestillingene. 

 Hvis teltet og området er for fullt, eller køene er for lange, ring Katarina Hoff 957 
53 304 eller Terje Nordgård 480 78 809. 

 
Vakt ytre sikkerhet: 
Møter på NAF-huset seinest kl 0730 for briefing og utdeling av utstyr. Skal gå to og to. Vil 
muligens få med dere en radio per gruppe, og få tildelt forskjellige områder, alt etter behov. 
Det er veldig sannsynlig at dere går i områdene rundt kioskene og restaurantteltet for 
kontroll mot skjenkebevillingen. Gule vester må brukes, og kontaktpersoner er May Lillebo 
og Stig Jacobsen, 
 
 
 



 
Trafikkdirigenter: 
Møter opp i kantineteltet på starttidspunktet kl 1700 lørdag og kl 1500 søndag for en kort 
innføring i trafikkdirigering og briefing. Lørdag vil en av politiets patruljer komme innom og 
orientere, mens på søndag vil det være vår egen Tor Sverre som gjør det samme.  
Vi skal mest sannsynlig stå i utkjøringen på Fv705, mens politiet vil styre trafikken inn på E6 i 
Hellkrysset. Hvis det korker seg der, så vil vi få melding om å holde tilbake trafikk hos oss. 
Ta med gul vest som skal brukes på post. 
 
Lykke til, og dette blir gøy 
 
Rune 
 
 


