
De Blå Baretters March 

Altid den 3. søndag i oktober måned. 

 

Fremstilling af marchfolder skal ske om foråret 

Udsendelse af folder i foråret i forbindelse med foreninger march arrangement jf. 

marchkalender 

Marchfolder på hjemmesiden 

HUSK påmindelse pr. E-mail til medlemmerne 
  

Planlægning 

Kontakt Dansk motionsforbund vedr. næste års marchkalender senest NOV 

måned 

I Baretten senest AUG nr. (20 jul) 

  

Forberedelse 

  Rutevalg 5 km – 10 km – 20 km 

5 km = gul, 10 km = rød, 20 km = blå 

  Skovfoged 

  Terræn (DANILOG) 

  Rekv. af Kalbyrissalen (Hjemmeværnsforeningen) 

  Kontakt til jagtlejere (Næsager) 

  Rastepladser  

     Kontakt lodsejere primo OKT 

     p.t. (Vognmand Frede Andersen/ Plads i Rønnebæk) 

  Hjælpere,  

Hvem?  

  Hvor mange (Optimalt) 

Start/mål: 3 m/k 

Køkken: 2 m/k 

Rast1: 4 m/k 

Rast2: 2 m/k 

Rutekontrol: 2 m/k med bil 

Pladskontrol: 1 m/k 

  Politi tilladelse til afholdelse af march søges primo OKT 

     Rutekort vedlægges 

  Politi Lejlighedsbevilling søges primo OKT 

  Bestille Marchmedaljer senest i JUN måned 

  Marchdiplomer, hos Anders D. Henriksen, såfremt der mangler 

  Fremstillet kort  (Tlf.: på startstedet) 

  Fremstillet startkort (Tlf.: på startstedet) 

  Markeringsstrimmel (Gul, Rød, Blå) 

  Kontrol af afmærkningsmateriel (Skolen) 

  Klippetænger 
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  Navneskilte til Hjælpere 

  Indkøb 

  Portvagt? 

  Campingvogne (Husk Førstehjælpstaske) 

  Hjælper Liste  
  

Klargøring 

  Afmærkning af ruter (Dagen før marchen) 

Dem der skal udføre rutekontrol bør deltage 

  Fordeling af indkøb til køkken, rastepladser 

  Klargøring startsted 

  Udstilling 

  Kontrol af ruter 

  Klargøring af morgenbord 

  Morgenspisning kl. 0730/Afrydning ca. 0815 

  FN-flag på Samvirkets flagstang 

  DMF banner på låge 

  Afmærkning til startsted fra p-plads. 

  Store port SKAL være lukket hele dagen.  

  Pladsvagt 

  Skilt: Lågens åbnes kl. 0830 skilt på ”lille låge” 

  Printer og PC til udskrivning diplomer 

  Diplomer 

  Startkort 5 km – 10km – 20 km 

  DMF Retningsliner 

  Andet salgsmateriale 

  IVV stempler 

  Klargøring af kuvert til returnering af IVV stempler 

  Kl . 0900 Samlet start for fremmødte (Ønske deltagerne en rigtig god tur). 

  

Oprydning 

  Rengøring af Kalbyrissalen 

  Rengøring af Køkken 

  Rengøring af gang 

  Nedtagning af FN-flag 

  Nedtagning af DMF Banner 

  Nedtagning af ruteafmærkning 

  Kontrol af lokaler 

  Aflåsning 

  Aflevere nøgle efter aftale 

  

Samlet Afslutning/Rest marchmedaljer 

Kuvert med IVV stempler lægges i postkasse på vejen hjem 
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