
  

           NOK    materiel lagerliste, optalt den 30. januar 2018  
 

Kasse og plastpose med brystnumre. Antal ikke optalt 

Snitslinger til start - og målsluse mm. (i klar plastsæk) 

Stål hegnspæle til start- og målsluse (ca. 70 stk.) 

4    røde plastkasser ca. 40 x 30 cm. 

8    røde plastkasser ca. 30 x 20 cm. 

19  store sammenfoldelige plastkasser  (til kort ved start). 

1    målbanner m. 2 stænger 

1    bræt med stiftklemmer nr. 100, til sidste post før mål                                                                                                 

1    resultat- og instruktionstavle a. 4 plader 122 x 113 (incl. 4 stolper og 16 bolte) 

2    ekstra plader 122 x 113  

1    masonitplade 75 x 120 cm.  (opslagstavle til startsted) 

2    resultattavler 244 x 41 cm  

4    resultattavler 240 x 40 cm (nytilkommet) 

1    sammenklappeligt bord med lommer til postdefinitioner mm. 

3    trekantede tavler ca. 1,5m høje (nytilkommet) 

2    papkasser med banepåtrykte kort fra påskeløbet, Tved og Tvorup. (Kan de ikke bruges til træningsløb?)  

 

22  stk. plastdunke (til væskeposter),  de fleste til ti liter, 4 stk. er dog uden låg 

14  stolper + 7 stænger til ophæng af væskeposter  

4    stk. 40 l. transportspande til væske 

1    plade + 2 bukke til transportspande (væskepost på stævneplads) 

1    plastregnvandstønde 200 liter 

2    stolper 8 x 8 x 80 cm. 

4    Bannere (SparThy)  

1    Gl. klubbanner med stang og jordspyd   

2    el - generatorer 230V (kabeltromle med netledning mangler) 

 

1    stort telt til kiosk, børneparkering, beregning og lignende + en del ekstra pløkker  

1    Tunneltelt,  1  Oklahomatelt,   2  Gl. klubtelte 

              (i alt 10 poser med forskelligt teltudstyr og stænger, hvoraf en del måske bør kasseres) 

 

1    stk. 10 cm. Pælebor  

1    stangjern (til opbrydning af hårde jordlag ved gravning af huller)  

20  stk. rød-hvide pile + 8 postskærme til afmærkning 

30  stk. gamle poststativer 

2     stk.  selvoppustende liggemåtter    

Mange sikkerhedsveste, de fleste fra påskeløbet 

 

5     papkasse og en kurv med indhold til kiosk, (ikke optalt).    

2     sammenfoldelige bukke + 1 plade 77 x 170 cm til kiosk 

1     bordplade 200 x 48 cm + 2 sammenklappelige træbukke, (højde 0,7 m) 

1     bord 120 x 75 cm 

Ca. 1500 plastbægere til væske og kiosk  

 

Div. materiel og legetøj til børneparkering, børnebaner, børnetrim  

Snitslinger m. klemmer, 94 rød hvid, 108 blå gul, 45 grøn rød, 49 hvid grøn, 19 grøn blå  

            8 selvlysende snitslinger m. Klemmer, til natløb (mkt. Pas på dig!)      (Snitslinger ikke optalt 2018)                                                                            

 

Diverse store stykker plast til opbygning af toiletter 

4     toiletspande + skilte (optaget, fri)  

40   ruller toiletpapir 

1     kurv med dispensere med desinfektionsvæske (sprit håndsæbe gel)   

5     stolper + 2 stænger til ophæng af toiletpapir        

19   lægter 2,5m lange, til opbygning af toiletter mm. 

Spunpladeskruer (til opbygning af toilet mm.) + diverse skruer, møtrikker, skiver                                                                     

Ca. 80 stk. plastposer (Sparthy?)  

1     blå kasse med diverse skilte ved start, baner, løbsområde 

       Mange forskellige skilte + en rulle kraftig snor                                                                                                                                                                
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