
 

 

 

Velkommen som frivillig! 
 
Nå skal vi igjen skape en folkefest med nasjonalt mesterskap på Gålå. Hovedlandsrennet i langrenn, 
hopp og kombinert for 15 og 16 åringer. Det starter opp i Jordalen allerede torsdag kveld, 28. 
februar. Det er stor aktivitet både på Gålå og i Jordalen igjennom hele helgen og det avsluttes med 
laghopp og stafetter søndag 3. mars. Arrangør er Gålå Idrettsanlegg ved eierklubbene Sør-Fron IL, 
Harpefoss IL, Vinstra IL, Ruste IL og Tormod Skilag. Stemningen fra tidligere NM skal gjenskapes og vi 
håper på et like vellykket arrangement som tidligere.  
Til et så stort arrangement trengs det et stort antall frivillige, og vi setter veldig stor pris på at du 
har sagt ja til å bidra! 
Oversikt over din vakt/vakter finner du i vedlagte vaktliste. 
Den er sortert på etternavn slik at du finner en samlet oversikt over hvilke vakter du har, og til 
hvilke tider. 

Oppmøte og parkering 
Oppmøte for alle frivillige er i teltet på stadionene. Ved oppmøtestedet vil ansvarlig fra ditt team 
informere nærmere om arbeidsoppgavene. Parkering på Røde Kors parkeringen på Gålå og ved 
anlegget i Jordalen. Beregne deg god tid til parkering og gangtid bort til stadion på Gålå. I forkant av 
Hovedlandsrennet vil du motta en SMS. Ta med mobiltelefon og vis meldingen som parkeringsbevis, 
evt. dette brev. 

Vakt 
Vi ber om at du varsler teamleder før du reiser etter endt vakt. Ved dårlig værforhold/andre forhold  
kan det bli behov for å kalle inn mannskap før selve arrangementet. Du vil da bli kontaktet av 
oss. Evt. vaktbytter bes meldt til mannskapsansvarlig. 
Det kan bli nødvendig å omrokere på mannskaper, så du må være forberedt på å bli flyttet over på 
andre oppgaver. Dette gir den fleksibiliteten vi trenger for å gjennomføre et vellykket arrangement. 
Når rennet er slutt søndag (ca kl 12:30) ber vi alle om å bidra til rask og effektiv opprydding.  

Forpleining 
Alle frivillige mannskaper får matservering i serveringsteltet i løpet av dagen. 

Antrekk 
For de som ikke har bestilt antrekk er det mulig å bestille dette fra lageret som er igjen (førstemann 
til mølla). Send evt mail til tomas@gr.no for bestilling. Bekledningen er subsidiert. De som allerede 
bestilte under NC i november kan hente antrekk under informasjonsmøte søndag 17. februar, 
betaling med kort.  

Informasjonsmøte søndag 17. februar kl. 14:00-16:00 
Hovedlandsrennet nærmer seg og søndag 17. februar holdes det informasjonsmøte for alle frivillige 
for felles gjennomgang av arrangementet. Det er oppmøte på Gålå for alle og det vil avsluttes i 
Jordalen. Følg også med på Hovedlandsrennet sin hjemmeside http://www.hlgala.no for mer 
informasjon. 
Der finner du bl.a. også program og kontaktinformasjon på teamledere og nøkkelpersoner.  
 

Vi gleder oss til nye fantastiske dager på Gålå - Velkommen som frivillig! 
 

Med vennlig hilsen 
Arrangørkomiteer v/Mannskapsansvarlige 
 
Wenche Rønningen     Rannveig Brandstad 
917 49 742      452 58 171 
gala-mannskap@hotmail.com  
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