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Polaris Grand Prix sykkelritt 21.-22. juli 2018  

- Oppgaveliste 
(Oppd. 20.07.18, kl. 15, ss) 

 

Funksjoner og oppgaver  

 
Oppgave Ant.fri-

villige 

Navn Merknader 

Rittleder  1 Marianne Balto (48063358)   

Sikkerhetsleder 1 Marianne Balto (48063358)  Søknad fra Vegvesenet og politiet 

innvilget. Duttá har sendt inn vaktliste til 

politiet 20.7 kl. 10.30 og Monica melder 

inn til 175. 

Dommere 2 Britt Somby (48115269) 

Monica Balto (41264148)  

 

Sekretariat – Sirma 

grendehus  

Lørdag kl. 08.45-14 

Søndag kl. 08.30-11 

3 Britt Somby (48115269) 

Mette Anti Gaup (95280369) 

 

 

På forhånd:  

- Lage oversikt over deltakere, lisens m.v. 

Husk også forbundets skjema for reg.og 

bet. av deltakere (både ritt og trim).  

- Sjekke lisens.  

- Ser over hva vi mangler av kontorrek 

(tusj, plakater, kvitteringsblokk, lim, tape, 

penner, saks, ekstra sikkerhetsnåler m.v.), 

og handle inn (evt kan Duttá handle– gi i 

så fall beskjed). 

Rittdagene:  

- I sekretariatet ordnes startlister, startnr, 

sikkerhetsnåler slik at aktive selv kan 

hente. Til turrytterne brukes startnr.vest. 

- Ta bet. for startkont. og engangslisens. Vi 

har vipps. PT tar med kortautomat + 

ekstra ruller. Erke ordner noe veksle-

penger og 2 pengeskrin (til sekr og kafé).  

Tidtakere 3 Lørdag: Jonas Gulsrud 

(90538985) 

 

Søndag: Marianne 

(48063358) med bistand fra 

Per Ove? (91398448) 

Jonas/PT på forhånd:  

- legger inn finske deltakere i eqtiming 

etter påmeld.fristen.  

- Lage startlister dagen før og sende til 

PT/Duttá for publ. på nett.  

- Ordner startnr/brikker.  

- Ordne stor klokke til bruk v/start&mål. 

Speaker 1 Marianne Balto (48063358)  

 

Per Ove henter og ordner opprigging av 

lydanlegg – også test. Husk også ropert til 

dommer i bil under fellesstarten. 

Rigge start- og 

målområde, 

2-3 Juhán Anti (99566751) 

Odd Erik Solbakk (41143967) 

Gjerne alledere på fredag.  
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sekretariat, 

tidtakerelt m.v. 

Per Ove Måsø (91398448) 

Skilting lørdag før 

start kl 11 og evt nye 

skilt før start kl. 14. 

Samt søndag før 

fellesstart. 

1 Odd Erik Solbakk (41143967) 

 

Skilt og kjegler i fotballbua og i tilhengeren 

(i Seida). Skilt sykkelritt-pågår, vending 5 

km og 10 km samt avstandsskilt til retur. 

Til tempoen: Ta med og plasser i 

veikanten 2 kjegler (etter 2,5 km og 5 km 

fra start). Vær nøye ved måling av 

distansene! 

Foto   ? Begge dagene. PT har evt. kamera.  

Klargjøre kafeen og 

hente utstyr fra bua 

fredag kl. 18-20 

3-4 Monica (organiserer og 

veileder) 

- bære og ordne bord og stoler  

- hente utstyr fra bua til bruk på ritt og i 

kafeen, inkl førstehjelpsutstyr  

- hente varer fra butikken i Sirbmá 

- organiserer vaffelrøre  

- hente seierspall, arr.telt, lydanlegg, 

blinkelys til biler m.v.  

Kafé – åpent lørdag 

kl. 10.30 – 

16/avslutn. og 

søndag kl. 10.30 – 

15/avslutn.  

Sted: Sirma 

grendehus, inne. 

3-5 Monica B. Anti (41264148),  

Tom Bengle-hansen 

(94818224), 

Sofie Guttorm (47024208) 

Nina B. Hansen (lørdag) 

Tørrmatbufé begge dager og laksesuppe 

lørdag.  

- lage og fylle på tørrmatbufé 

- steke vafler 

- rydde 

 

Monica lager prisliste.  

Gir-kontroll, lørdag fra 

kl. 10.30  

1 Marianne Balto (48063358) Erke ordner spraymaling og bistår om 

behov.  

Sanitet, lørdag kl. 11-

12.30, 13.30-16.30, 

søndag kl. 11-14. 

2 Anja Somby (46969096), 

sjåfør søndag Mailinn 

(97957526) 

Monica sjekker innholdet i 

førstehjelpskofferten og levner den i 

sekretariatet.  

Parkeringsvakt lørdag 

og søndag kl 10-11  

1 Juhán Anti (99566751) Om behov. 

Premier og 

premieutdeling 

2 Marianne Balto (48063358)  

Mette Anti Gaup (95280369) 

 

Premieutdeling så raskt som mulig etter 

hvert ritt, og etter gateritt for barn.  

Marianne lager forslag til premier på 

forhånd. Mette ordner premiebordet og 

bistår ved premieutdeling (evt. Duttá) 

Service/lagleder for 

SirbmáIL-ryttere 

1-2 Ellen Ingvild Heiberg 

(91531580) 

Lørdag og søndag fra kl 10, også under 

gaterittet for barn: Bistå rytterne med å få 

satt på, veilede om distanse og trasé for 

de minste. Og ellers være tilgjengelig for 

bistand.  

Rydding – søndag 

etter avslutn/ 

premieutdeling 

 Alle – også aktive og foreldre.  Rydde start/mål-området, kjøre bort 

saker. Rydde og vaske kafeen og 

grendehuset.  
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Lørdag 21. juli 2018 - Temporitt – Individuell start fra kl. 11 

Start og mål: Sirbmá skole/grendehus 

Kl. 11 og forløpende:  

5 km: Start: Sirma grendehus, vending etter 2,5 km nedenfor Sirma: G/J 10, G/J 11-12, 

M/K 13-14, M/K 15-16 og åpen klasse.  

10 km: Start: Sirma grendehus, vending etter 5 km v/Skøyen-Varsi: M/K junior, M/K 

senior, K 40-49, M/K 50-59,  M/K 60+. 

 
Sted (evt oppgave) Ant.fri-

villige 

Navn Merknader 

Briefe veivaktene kl. 

10.45 

1 Marianne Balto (48063358)  

Monica B. Anti (41264148) 

Alle veivakter under temporittet møter 

i Sirbmá v/skolen. 

Start v/Sirma 

grendehus kl. 11. 

Fremmøte kl. 10.30 

2 

 

Ellen Ingvild Heiberg (91531580) 

Mette Anti Gaup (95280369) 

 

1 starter, 1 holder syklistene og roper 

ut neste.  

E6 sør for start fra kl. 

10.55 til siste 

startende. 

2 Stasjonærvakter:  

Odd Erik Solbakk (41143967) 

Roald Hansen (40066283) 

 

Stoppe trafikk begge veier når syklist 

skal ut på veien. Ta på utdelt/gul vest. 

Ta med en kost – kost bort grus. Ta 

med startliste (fra nett/sekretariatet).  

Vending etter 2,5 km fra 

kl. 11.00 til siste 

startende (hit). 

2 Stasjonærvakter:  

Helge A. Ravna (94859884) 

Juhán Anti (99566751) 

Stoppe trafikken begge veier når 

syklister skal snu (rundt kjegle). Ta 

med og på utdelt/gul vest. Ta m/ 

startliste (fra nett), og merk av de som 

passerer. Ta med kost (hjemmefra) 

for å fjerne grus i svingen/rundt 

kjegla. Siste passert; ta med kjegla. 
Tidtakere/startere: Legg inn par min. 

mellomrom så de rekker til neste 

vending. 

Vending etter 5 km fra 

ca kl. 11.15 til siste 

startende. 

2 Helge A. Ravna (94859884) 

Juhán Anti (99566751) 

Stoppe trafikk begge veier når 

syklister skal snu (rundt kjegle). Ta 

med og på utdelt/gul vest. Merk av i 

startliste hvem som passerer. Kost 

bort grus i svingen. Siste passert; ta 

med kjegla. 

Sirma, krysset opp til 

skolen/grende-huset, 

fra kl. 11.15 til siste 

startende. 

1 Løypevakt:  

Thomas Skjellnes Johansen 

(90554778) 

 

Vise syklistene veien til mål (opp til 

grendehuset). Ta med og på vest. Ta 

med gult/orange flagg (evt refeksvest) 

og vift når syklister nærmer seg. Ta 

med kost (hjemmefra) for å fjerne 

grus i krysset/ svingen. 

Mål 

v/skolen/grendehuset 

2 Britt Somby (48115269) 

Marianne Balto (48063358)  

 

Måldommer. Skrive opp startnr.  

Samle inn startnr (som bare deltar i 

tempo). 
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Lørdag 21. juli 2018 – Gateritt start fra kl. 13.30 
 

Start og mål: Sirbmá skole/grendehus 

Kl. 13.30: Gateritt for barn. Distanse: 1 runde.  

Kl. 14:  G/J 10, G/J 11-12, M/K 13-14, M/K 15.-16, K junior, senior, 40-49, 50-59, M/K 

60+, M/K junior/senior light Distanse: 15 min + 1 runde. 

Kl 14.30: M junior/senior/40-49/50-59. Distanse: 30 min + 1 runde.  

 

 

Sted (evt oppgave) Ant.fri- 

villige 

Navn Merknader 

Briefe veivaktene kl. 

13.15 

 

 

Marianne Balto (48063358)  

Monica (41264148) 

Alle veivakter under gaterittet møter 

i Sirbmá v/skolen 

Start og mål 

v/Sirbmá grendehus 

kl. 13.30  

2 Marianne Balto (48063358)  

Britt Somby (48115269) 

Mette Anti Gaup (95280369) 

Ellen Ingvild Heiberg (91531580) 

Registrere deltakere (gateritt for 

barn). Starte, telle runder; skrive 

opp antall runder på tavle og ringe 

med bjelle når 1 runde igjen. Skrive 

opp startnr. Samle inn startnr (hvis 

ikke deltar søndag). Filme bilde av 

målgang m/tlf.  

Master-syklist kl. 

13.30 gateritt for 

barn 

1 Eirik A. Ravna (46855135)  Marianne og Mette: Premieutdeling 

umiddelbart etter gateritt for barn – 

husk 2 uttrekkspremier – rosa og 

orange vester (minste str, 148) 

Opprop og info til 

syklister kl. 13.55 og 

kl. 14.25 

1 Marianne Balto (48063358)  

 

Sekretariatet og dommere bistår. 

Informere om reglene, om 

masterATV mv.  Husk å avtale 

tolking til finsk/engelske og russisk.  

MasterATV kl. 14 og 

14.30 

1 Ørjan B. Hansen (40066283) 

 

PT har lånt ATV av vår sponsor Tana 

skuter&ATV, Erke eller Ørjan henter 

og bringer.  

E6 sør for start fra kl. 

12.55 til siste 

startende (gruppe) 

2 Stasjonærvakt:  

Odd Erik Solbakk (41143967) 

Helge A. Ravna (94859884) 

 

Stoppe trafikk begge veier når 

syklister krysser veien. En står 

lenger oppe i veien; stopper og 

informere biler. Ta med og på gul 

vest. Ta med kost (hjemmefra) for å 

fjerne grus i svingen. 

E6 ca 50 m før 

syklistene svinger 

opp til skolen 

1 Stasjonærvakt:  

Juhán Anti (99566751) 

Stoppe biler som evt har startet 

forbikjøring (av syklister) før 

syklistene krysser E6 mot skolen. Ta 

med og på gul vest.  

E6 krysset opp til 

skolen/grende-huset, 

fra kl. 12.55 til siste i 

mål.  

2 Stasjonærvakt:  

Lars Erik Bønå (46797450) 

Løypevakt:  

Máret Guhttor (90128917) 

 

Stoppe trafikken ovenfra og 

nedenfra når syklister skal ut på 

veien. En står lenger nede i veien 

(v/butikken); stopper og informere 

biler. Ta med på gul vest. Ta med 

kost (hjemmefra) for å fjerne grus i 

svingen.  
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Fellesstart søndag 22. juli 2018. Start: kl. 11.00.  

Trimmere fra kl. 09.00. 
 

Start: Sirbmá skole/grendehus. Mål: Doaresluohkká (boligfeltet i Sirma) 

kl. 09.00 – 10.30: Start trimklasse: Sekretariatet registrerer og sender avgårde 

deltakere.  

Kl. 11.00: Alle starter samtidig puljevis:  

1. M junior, senior, 40-49, 50-59. Distanse: 90 km; 2 runder Sirma-Båteng-Sirma x 45 

km.  

2. M/K 15.-16, K junior, senior, 40-49, 50-59, M/K 60+, M/K junior/senior light. 

Distanse: 45 km. 1 runde.  

3. G/J 10, G/J 11-12, G/J 13-14 og åpen klasse. Distanse: 20 km. Sirbmá – Láksjohka 

v/Magne Anti - Sirbmá. NB! Målgang v/innkj.til J.E. Balto i Luohkká. 

 

 

Oppgave Antall 

frivillige 

Navn Merknader 

Briefe veivaktene kl. 

10.45 

 Marianne Balto (48063358)  

Monica Balto Anti (41264148) 

Alle veivakter i Sirbmá under 

fellesstarten møter v/skolen.  

Masterbil 2 Roald Hansen (40066283)  

Torleif Paltto (40045406) – fra 

Lákšjohka til Sirma 

 

Egen bil.  

Husk lysbjelke på taket og å merke 

bilen! Utstyr i sekretariatet. 

Dommerbil (Britt 

dommer) 

 

1 Ørjan B. Hansen (94181952) Egen bil, evt Mariannes bil. 

Husk lys på taket og å merke bilen! 

Skilt og lys i sekretariatet. 

Dommerbil; ta m/ropert! 

Service/oppsaml. 

bil 

 

1 Markus Heiberg (97042681) Kjører etter siste syklist helt til 

Fanasgieddi og snur.  

Husk lys på taket og å merke bilen! 

Skilt og lys i sekretariatet. 

Sanitet – Anja Somby 

(46969096) 

2 Sjåfør: Mailinn (97957526) Egen bil, evt Tana fysikalske  

Opprop kl. 10.55 og 

opplining av syklister 

feltvis samt info til 

syklister 

Start kl. 11. 

2 Marianne Balto (48063358) Sekretariatet bistår. Info om 

masterbilen (slipper når), spes. 

utford. i veibanen; høy fart ned 

bakken i Båteng, merka hull i veien, 

ruglete asfalten i Bildan og stort arr 

og muligens mye trafikk i Lákšjohka 

Ved hovedveien/E6 

sørover, øvre 

utkjøring, fra kl. 

10.55 til siste har 

passert.  

2 Stasjonærvakt:  

Helge A. Ravna (94859884)  

Juhán Anti (99566751)  

 

Stoppe trafikk begge veier når 

syklister skal ut på veien. Ta på 

vest. Ta på og med kost – kost bort 

grus.  

Vending 20 km, etter 

10 km  i Lákšjohka 

ved Magne Anthi, klar 

fra  kl. 11.10  til siste 

har passert 

2 Stasjonærvakt:  

Helge A. Ravna (94859884) Juhán 

Anti (99566751)  

 

 

Plasser kjegle. Stoppe trafikk begge 

veier når syklister vender. Ta med 

startliste (fra sekretariatet/nett),  

og merk av de som snur i felt 3 (se 

ovenfor). Ta med kost (hjemmefra) 

for fjerne grus i svingen/rundt 

kjegla. Siste passert; ta bort og med 

kjegle. Når felt 3 ferdig, passe på 
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trafikken til og fra arr. i Lákšjohka 

slik at det ikke oppstår farlige 

situasjoner.  

Vending i Båteng  

fra kl. 11.20 til siste 

mot mål har passert 

(NB! 2 runder for felt 

1) 

 

NB! Høy fart ned 

Båteng-bakken!  

4  Øvre Båteng:  

Stasjonærvakt: 

Odd Erik Solbakk  

Helge A. Ravna (etter 1. oppdrag, 

se ovenfor) (94859884) 

 

Nedre Båteng: 

Stasjonærvakt:  

Lars Erik Bønå (46797450)  

Løypevakt:  

Máret Guhttor (90128917)  

 

I Ø-Båteng:. Ta med kost – koste 

bort sand og grus. Dempe farten til 

biler, passe på at det ikke oppstår 

farlige situasjoner. Ta med og på 

utdelt/gul vest. Ta med startliste 

(fra nett)- følg med når siste 

passert. 

I N-Båteng snur syklistene mot 

Sirma; Stoppe trafikken begge veier 

(syklister krysser veien). Ta med og 

på vest. Ta med kost – kost bort 

grus i svingene.  

Sirbmá, krysset opp 

til Luohkká 

 

1-2 Løypevakter:   

Juhán Anti (99566751)  

 

Ta med og på utdelt/gul vest. Koste 

krysset (ta m/egen kost) og passe 

at det ikke oppstår farlige 

situasjoner i trafikken. Dempe 

farten til biler. Ta med og på gul 

vest. Erke: Pil-skilt opp her, og 

gjerne litt før. 

Mål Doaresluohkká 

v/innkjøring til Jon 

Erland Balto (felt 3) 

2 Marianne Balto (48063358)  

Mette Anti Gaup (95280369 

 

Måldommer. Samle inn alle startnr. 

Erke lager målstrek.  

 

Mål Doaresluohkká – 

parkeringsplassen 

(felt 1-2)  

 

2 Britt Somby (48115269) 

Mette Anti Gaup (95280369) 

 

Måldommer. 

Skrive opp startnr,  

Samle inn alle startnr.  

Ta bilde av målgang. 

 

 

 

 


