Uppföljning av KolmårdsRundan / Trail Marathon 2014!
Stort tack för all återkoppling via vår enkät! Det var till stort värde för oss.
Vi kommer att jobba vidare med det mesta som har föreslagits men naturligtvis kan vi inte vara alla till lags – ännu, vilket vi hoppas att
ni har överseende med !
Nedan redovisas synpunkter och kommentarer både internt från arrangören och från den frågeenkät som skickades ut som nästan 70
stycken har svarat på – TACK!
 Hemsidan (www.kolmardsrundan.kvarseboik.se) fungerar ej optimalt i mobil och ser allmänt tråkig/amatörmässig ut.
Otydligt med 2 hemsidor för Trail Marathon
Efter en större uppdatering från Webhotellet flöt texten ihop/över vid läsning på mobil, vilket vi inte hade tid med att ordna till utan
lät bero.
o Ny sida är redan under upprättande, klar senast 2015 (troligtvis Q4, 2014)
 Tydligare och mer information om VAD som gäller/krävs m.m. kring de olika distanserna
o Vi kommer jobba på att få in enhetliga banprofiler och kartor med info om ev. krav m.m.
 Kraftigt försenad start av KolmårdsRundan p.g.a. alla efteranmälningar
o Till 2015 kommer vi kraftigare fokusera på föranmälningar. Anmälningsavgiften för efteranmälan på plats höjs, fler personal vid
efteranmälningen och ev. tidigare stängning av efteranmälan.
 Otydliga nummerlappar, svårt att identifiera rätt distans vid målgång.
Orsaken till detta var att vi fick ta till reservnummer tack vare de många efteranmälningarna.
o Unika nummerserier och ev. utseende (färger) per distans och ev. klass
 Tydligare anslag och skyltning vid tävlingscentrat om vad som gäller vid t.ex. övernattning m.m.
o Åtgärdas genom just tydligare anslag vid tävlingscentrat samt personal stand-by/på plats dagen före som kan ta emot och visa
tillrätta. Även info via mail. Kommande krav är att uppge mailadress vid föranmälan.
o Priserna för logi/övernattning kommer att ses över till förmån för ökad service och utbud
 Skralt utbud vid servering/kiosk och vid frukost ansåg några.
o Frukosten kommer ev. kompletteras med personal för ökad service samt att dess utbud ses över. Detta kan vi lätt styra nära
inpå då vi även ser antal.
o Kioskens utbud utökas med bl.a. salt godis, frukt, druvsocker, sportdryck, pastasallad med tillbehör som vegetariskt alternativ till
hamburgaren (som även får mer tillbehör).
o Det kommer även bli möjligt att handla på kvällen dagen före för de som övernattar på plats.
 Varmvattnet tog slut i duscharna
o Extra duschar/omklädningsrum finns i Kvarseboskolan. Översyn av klubbhusets VVS i allmänhet.
 Prisutdelning, prisbord, resultatlistor m.m. blev ett kaos orsakat av att målregistreringen var tvungen att invänta sista
deltagare. Denna analys var inte helt 100%-ig.
o Till 2015 blir det till största sannolikhet en chiplösning i nummerlappen eller liknande. Priserna kommer att ses över med
förhoppning om pris till 1-2-3:an i resp. dam-/herrklass samt utlottning på startnumret.
 Underbemannad sjukvårdspersonal, svårt att omhänderta löpare som bryter m.m.
o Till 2015 tas extern sjukvårdspersonal in ev. en stationär grupp och en mobilgrupp. Vi kommer även att avsätta egna
funktionärer som kan samla upp och transportera löpare som bryter
Sammanfattingsvis består de stora förbättringsområdena av:
 Hela konceptet med priser/prisutdelning/resultatredovisning
 Efteranmälan och målregistrering
 Säkerställa vätska och sjukvård

Har ni andra idéer kring evenemanget – skicka ett mail till kolmardsrundan@kvarseboik.se
Med vänlig hälsning
Christer Tollén, Kvarsebo IK Motion

