
Hej alla klubbmedlemmar inför Poängpromenaderna 

Vi kan inte göra dessa poängpromenader själva utan det är därför ni behövs. 
Det är en god inkomst till klubben verksamhet. Vi kommer inte längre ha 
”bingo” utan det är endast poängpromenad och fika försäljning. 
 
Ni har blivit tilldelade tillfällen då ni tillsammans med övriga är ”ansvariga” för 
att poängpromenaden blir genomförda. (listan bifogas) 

Om tillfället inte passar byt med någon annan på listan! (meddela bytet till oss för 

uppdatering av listan) 
 

Det som ni behöver göra under det tillfälle då ni är med och arrangerar 
poängpromenaden är: (utförliga beskrivningar finns i klubbstugan för alla moment, ca tid 

för hela dagen är 8-15, poängpromenaden är mellan 10-13) 
• Ni behöver tänka ut en utslagsfråga (i gruppen). 

• Ta med hembakt till serveringen. (En långpanna är ca 20 bitar, behövs ca 80 

bitar (4 långpannor). 

• Fixar servering, våfflor, smörgåsar, hembakt, mm 

• Ni ”bygger” start/mål, hänger ut frågor och sätter ut ”rävar” 

• Plockar in frågor, start/mål, städar klubbstugan 

• Rättar och drar, vinnare, lämnar ut pris mm. 

• Städa och återställa allt materiel till rätt plats. 
 
Våra frågemakare – gör alla poängpromenadsfrågor. Frågor/rättningsmall och 
facit kommer finnas på plats. Allt som behövs till våfflor, smörgåsar är inköpt 
och finns i klubbstugan. 
 
Kontantfri aktivitet, Swish och Kortbetalning  
(några äldre har haft svårt, då har vi tagit emot jämna pengar och någon har sedan Swishat 
hela summan när dagen är slut och behållit kontanterna själva). 
 

Om ni som medlem inte har tillgång till KOD för att komma in i klubblokalen 
kontakta Teres för att få tillgång till koder för att komma in och larma av. 

 
 

Vid frågor/funderingar kontakta oss i kommittén  
Inför varje tillfälle får ni reda på vem av oss som är tillgänglig för frågor, om det 
uppstår under dagen:  
 
Poängpromenadkommittén 
Lars Nohle 0733 – 77 95 10 
Christian Stiernstedt 0765 – 53 42 37 
Terés Zachrisson 0705 – 93 20 57  


