RICHTLIJNEN ONDERHOUD MATERIAAL en BAAN

A.V. DEM

Onderstaande activiteiten zijn opgesteld als geheugensteun voor
het normale opruimen van materiaal ná de training én de
noodzakelijke extra werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor
het juiste beheer van ONS materiaal.

Looptrainingen (MiLa)
Hierbij wordt meestal niet veel gebruikt, behalve met enige regelmaat wat pionnen.
Vergeet deze pionnen niet op te ruimen op de juiste plaats

Sprint en horden

Na de training horden, startblokken en pionnen correct opruimen.
Controleer de horden.
Bij eventuele (ernstige) schade dit melden via het bekende formulier

Ver‐ en HSS‐springen

Er zullen t.z.t. dekzeilen voor de bakken aangeschaft worden.
Gelieve ná de trainingen en wedstrijden het zand even goed aan te harken.
Geen kuilen en goed vlak zodat wind er ‘minder’ vat op heeft.
Harken, schoppen, bezems e.d. netjes opruimen.
Toekomstige afdekzeilen goed neerleggen én vastzetten !
Niet met spikes op de afdekzeilen lopen !!
Zand in de goten van de springbakken regelmatig verwijderen.

Hoog‐ polsstokhoogspringen

De lathouders zo plaatsen dat de bouten NIET op de nummering komen !
Palen, latten en lathouders op de juiste plaats opbergen.
Boven(spikes)mat even recht trekken (indien noodzakelijk).
Kap er correct overheen rijden.
Sloten aanbrengen.
Bij roestvorming sloten en/of slecht sluiten, bij ontbreken sloten, enz. , het bekende formulier invullen.
Sloten zullen we regelmatig met olie behandelen.

Kogelstoten

De ring voor en na de training even goed aanvegen.
Bij de wedstrijdring de afwatering goed schoonhouden !
Kogels op de juiste wijze weer opbergen
In de trainingscontainer staat een brede staaldraadbezem.
Deze regelmatig even over de hele sector slepen !
Dit tegen het onkruid en het behouden van een goede toplaag.

Discuswerpen, kogelslingeren

De ring voor en na de training even goed aanvegen.
Bij de discusring (bij de kogelsector) de afwatering goed schoonhouden !
Disci en slingerkogels op de juiste wijze opbergen.
Na kogelslingeren álle gaten in het veld met een rechte spade weer
vlak maken !
De netten regelmatig controleren en eventuele schades via het bekende
formulier melden.

Speerwerpen

Speren correct (recht en vlak !!) opbergen.
Controleer de windsels van de speren ! Bij onregelmatigheden deze melden via het bekende formulier

Algemeen

Alle andere materialen (werpringen, Nerf Fortex pijlen, ballen, matten, banken enz.) na gebruik
op de juiste plaats opslaan.
Schades en andere zaken melden via het bekende meldings‐ en aanvraagformulier.
Trainingscontainer SLUITEN na de trainingen. Maak daar goede afspraken over !!!!
Bij gewenst noodzakelijk onderhoud dit melden/aanvragen via het bekende formulier.

