SCOUTKÅREN GÖTA LEJON
Funktionär Göteborgsgirot

Göteborgsgirot
4 & 5 maj behöver vi funktionärer!
I maj är det dags för cykeltävlingen Göteborgsgirot. Tävlingen går i och runt Göteborg och
arrangeras med hjälp av funktionärer från bland annat föreningslivet. Som funktionär är man med
på någon av tävlingarna, antingen den 4 eller den 5 maj. Uppgiften är att anvisa vägen för
cyklisterna samt informera förbipasserande om tävlingen. Scoutkåren kommer i första hand att
ställa upp med funktionärer i anslutning till Delsjöterrängen.
Vi i Göta Lejon skulle uppskatta din hjälp om du har möjlighet att vara med någon av, eller båda,
dagarna. För varje funktionär som vi ställer upp under respektive dag får scoutkåren 400 kr. Kåren
har tänkt att använda dessa pengar för att köpa in nya tält. Genom att ställa upp som funktionär
bidrar du således till finansieringen av dessa.
Arrangemanget brukar vara trevligt och ganska så lättsamt. Arrangören ger oss allt material vi
behöver för dagen och anvisar oss vilka platser vi ska bemanna. För att vara med vill arrangören att
du ska vara minst 15 år. Som funktionär behöver man vara tillgänglig ca. 9–16. Du behöver inte
vara med båda dagarna utan fundera på om lördag eller söndag skulle passa bäst eller om du rentav
vill vara med båda dagarna.
Inför tävlingen kommer arrangören att hålla ett kortare informationsmöte för oss. Det kommer att
ske någon gång under april, men vi återkommer med dag och tid. Det är bra om man har möjlighet
att delta på mötet men inget krav.

Anmälan görs snarast möjligt på http://cykel.gotalejon.org/.
Mer om tävlingen kan läsas på arrangörens sida http://goteborgsgirot.se/.
Har du frågor om funktionärsinsatsen kan du vända dig till Erik Bäck på mejl till
ordforande@gotalejon.org.
Vänliga hälsningar,
Lisa Wackerberg
Kårsekreterare
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