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UTVÄRDERINGSr·1ÖTE - PANSARTROFEN 1992.

* grundupp l äggni ngen och grundplanen f ör tävH ngen håller i stort. I punkt-
f orm nämns här nedan de synpunkter och tdeer som framkom under mö-
tet.

TÄVLING
* TK S/r·1 flyttas längre bort från depån
* SP SIV flyttas till sista transportsträckan
* blå kontroller upprättas för att komma till rätta med genlng
* spectelprov på varje varv
* inga wlld card Ull förare som ej är fullt berättigade ..då det bara

orsakar osämja
* stertkveuncereoe förare från k:åren skall hjälpa Ull med banbyggnad

ADr"'l INISTRAT ION
* TK-ktockorne måste synkroniseras
* bättre TK-klockor
* inköp egna SIri-klockor om ekon. möjligt
* försöka få FROatt sköta rernosembendet. då för få av våra egna har

full utbildning
* försöka få H'leK Helslngborg att medverks då de visat intresse
* försöka få kontaktman på regementet
* container alt. cerposläp
* noenoet nf o sändes ut mi nst en vecka l förväg
* program 1 tillräckllgt antal att sälja
* program med tidplan till varje runkttonär
* programmet skall innehålla ttdplen såsom starttid för olike

klasser o s v
* beställa inkoppling av telefonen på ELLA gård. Minst en vecka i förväg
* ordonnanser 1 t1llräckl1gt antal för bl a mat- och orotokounemtmnq

Ull och från TK, SP o s v



* tävl.tecera och presschef sJ(all när deras närvaro ej annorstädes fordras
oerinne sig i t ex presschefsrummet för att handlägga sina arbetsupp-
gifter och kunna nås av t ex sekretertetat

* sekretertetat utökas med en person för uträkning av placeringskorten
* tävlingssekreteraren blir härmed tillgängllg att fylla funktionen

som bl a förbindelselänk mellan tävl.lec., domare, placeringskorts-
anslagande och sekreteriat

* rätt terrängbilar - 903'or i st f l1'or (någon t te kanske nödvändig)
* 903'a lätt att hänga bår i
* lättare lasta motorcykel i 903'a
* 903'a kostar 18 kr/rnn medan t te kostar 34 kr/mil
* 903'a lättare handha än ne
* förarna måste ha rätt förarbevis och utbildning
* 903'a måste avdelas för upphämtning av trasiga tevnnqsmc för

transport t il 1 depå
* utbilda fler i funktionärsstaben till steg 1 och 2 nivå
* lämna utkvitterade nycklar i förseglade kuvert
* håna första mötet inför -93'års tävling i september -92

BANA
* mer marchals mot geni ng
* bi nda i hop TK-personel med banpersona 1
'* TK-personal behjälpllga med pilning helgen innan tävling
'* Tk-chet eller motsveranoa måste beställa sin material i god tid

före tävlingen av meteneleneten
* ptestbend, avspärrningar, skyltar etc skall plockas ned tävlings-

dagen
* pilar får sitta uppe t111nästkommande helg
* ALL fiATER iAL OCH I SVNNERHETAV REGEt1ENTETLÅNAD SKALL

RENGÖRASOCHÅTERLÄfvlNASENLIGT GIVNA DIREKTIV - DENSmvl
HÄMTAR ELLERBRUKAR j·1ATERIALENÄGERANSVARET ATT SA SKER

* biter, radioutrustning ..sanitetshus och ELLA gård berörs l högsta
grad av ovannämnda

SÄKERHET
* ambulans i en eller annan form måste finnas
* sjuksköterska skall finnas 1111gängng
'* cneurrör att föra lätt skadade 1111Lund måste rtnnas
* sjukvårdare på varje TK (motsv.) önskvärt

fV1ATERIAL
* mer band än -92
* mer pilar än -92
il: mer ptnner än -92



* koner för avspärrning i tillräckligt antal
* tillräckligt antal stoppskyltar


