
Funksjonsbeskrivelse løypevakt 

 Krysse seg av på liste i ved rennkontor i Konnerudhallen samt melde seg for 
løypesjef 

 Løypevakt skal alltid ha på gul vest 

 Utplasseres i løypa med startlister i god tid før første klasse som er jenter 8 år  

 Løypevakter skal påse at ingen trener i feil fartsretning eller oppholder seg 
unødig i løypa. 

 Løypevakt skal være kjent med løypekart for de ulike klasser 

 Løypevakt skal vise løpere hvor de skal gå – være oppmerksom på usikkerhet 
hos løperne 

 Rettlede og henvise publikum til sikre tilskuerplasser  

 Henstille foreldre til IKKE å følge sine barn rundt løypa 

 Rapportere evt. feil løypevalg hos løpere til rennleder/tidtagerbu. 

 Pakke sammen skilt og merking etter rennets slutt slik at disse kan hentes av 
scooter 

 Hjelpe til å rydde på plass / rigge ned arena etter rennets slutt.  

1. Vaktpost 1. Skal påse at ingen er til hinder for løperene i bakken etter start. 
Hjelpe til ved fall. 

2. Vaktpost 2. Skal påse at sperringer ved løypekrysset ved Svensedammen til 
enhver tid er inntakt og at ingen løpere tar barneløypa på jordet.  

3. Vaktpost 3. Skal sørge for at sperringer for rød løype flyttes når grønn løype 
starter. Viktig å følge med på startlista og passe på at løperene går riktig 
løype. Skal også passe på at ingen tar snarveien rett inn på oppløpet. 8 
åringene går kort løype. 

4. Vaktpost 4. Skal passe på at ingen går runden om hesteskoen 
5. Vaktpost 5. Skal passe på at ingen går snarveien ut av Greenskogen.  
6. Vaktpost 6. Passe på at publikum ikke går i løypa inn mot mål. 

Funksjonsbeskrivelse løypesjef 

 Merke løypa i henhold til løypekart. Skilt og “3-kanter” 

 Være med å rigge arena v/mål 

 Ha kontroll på at løypevakter er plassert ut på riktig sted.  

 Rydde inn merkingen etter rennets slutt.  

 


