Funktionärs-PM Jennylunds sommarspel 12 augusti 2018

Allmän informätion



Samling funktionärer vid klubbstugan kl 08.00 (om inte annat avtalats)
Avslut när tävlingen är klar ca kl 18.30 (om inte annat avtalats)



Alla funktionärer parkerar uppe vid Ale Arena. Parkering på stora planen och grusplanen är
reserverade för tävlande gäster.



Ni prickar av er och hämtar funktionärsväst vid klubbstugan. Ni som skall vara i caféet får låna svarta
Bohus t-shirts.



Tänk på att ha med er kläder för både sol, regn och blåst. Ta även gärna med egen termos om ni vill ha
kaffe på er funktion, samt vattenflaska.



Alla funktionärer får fika samt lunch. Det skall finnas tillräckligt med funktionärer för att man i
omgångar skall kunna gå ifrån en stund och äta. Det kommer att finnas funktionärsbord i klubbstugan
där ni hittar pastasallad, bröd med pålägg, samt fika.



Alla funktionärer är kvar tills allt är klart. Om man blir klar med sitt område då hjälper man till på nästa
område så att alla kan gå hem så tidigt som möjligt och samtidigt. Detta gäller samtliga funktionärer.



Vid frågor kontakta Maria Bergand (0739-421678)

Funktionärsfordelning
Iordningställande och bortstädning av evenemangsområde
Samling vid klubbstugan fredag kl 16:00. Avslut när allt är klart ca kl 20:00
Söndag Bortstädning samling kl 16:00. Avslut när allt är klart ca kl 21:00

Ansvariga
Daniel Lindqvist
076-170 30 05

Gert Waldén
073-931 45 90

Anni el Martin Hogedal
Stefan Kjellby
Mikael holmstedt
Carl eller Helena Schöndell
Stefan alfjärd
Pernilla anerös
Leif Andersson
Johan Thyberg
Sara Nyman
Johan Vickes
Mattias Jönsson
Jesper Rosegren (fred ca 1630)
Lars Altus (ej sönd)
Linda Bjälkenborn (ej sönd)
Peter charliemo (ej sönd)

Funktionärer tävling
Grönmarkerade har mer än ett uppdrag under tävlingen
Rödmarkerade är aktiva som deltar under en halvdag

Tävlingsledning
Funktionärer
Sekretariat

Café

Nummerlappar + Info

Evenemangsområde +Parkering+Städ

Prisutdelning
Speaker prisutdelning
Sjukvård
Foto
Speaker
Aktivitetsområde

Marthin Krantz - Ansvarig (0768-766431)
Maria Bergand –Ansvarig (0739-421678)
Linda Skånberg (8-12)
Christer – Ansvarig
Johanna Henricsson
Karin Söderhäll
Camilla Norrman
Annelie Andreasson - Ansvarig
Pia Davidsson
Frida Ström
Maria Stranne
Erica Suraiya
Adrian Nordgren
K J Svanström
Jan Larsson - Ansvarig
Eva-Lena Bergquist
Daniel Lindqvist/Gert Waldén -Ansvariga
Martin Eenfeldt
Lars Altus (8-12)
Mattias Ekström (8-12)
Henrik Kruse (8-12)
Anna Hall ((8-12)
Linda Skånberg (från kl 13)
Gunilla Wallengren/Iris Wallengren (från kl 12)
Emelie Holm
Therese Svensson
Joakim Ljungberg
Sarah Sörqvist
Sarah Sörqvist
Anna Linner
Pernilla Johnsson - Ansvarig
Annelie Alard Larsson

Löpning + häck

Höjd 1

Höjd 2

Längd 1

Längd 2

Spjut/Boll

Kula

Gruppledare
(+ em där det behövs)

Klas Alenljung - Grenledare
Annica Johansson
Ulrika Björn
Erik Frick
Martin Ohlsson
Simon Bordier
Martin/Kajsa Gustemo
Petter Hägg - Grenledare
Annika Nilsson
Niklas Helin
Daniel Carlsson
Janne Johansson - Grenledare
Åsa Johnsson
Samuel Holgersson
Markus Sande
Lars Norrman - Grenledare
Rickard Åberg
Martin Sjöö
Olof Lundström
Anna Wendel
Erik Modin
Elin Åberg 0900-1230
Henrik Kruse (från kl 1230)
Christian Thomasson - Grenledare
Marcus Hermansson
Therese Eriksson
Kai Hiltunen
Anne-Kristin Ström
Robert Andersson
Carl Hermansson 0900-1230
Anna Hall (från kl 1245)
Erik Lidén - Grenledare
Mattias Fagerström
Jens Vänerö
Peter Petersson
Fredrik Hedgren
Gustav Hägg/Sofia Stranne (1300-1630)
Jonas Rydén - Grenledare
Lina Edfeldt
Johnny Larsson
Martin Jönsson
Kai Silvennoinen
Markus Stranne 0900-1240
Mattias Ekström (från kl 1230)
Martin Lund – Ansvarig (P8)
Mikael Mattson (P9)
Carolina Svanström (P/F7) Övriga gruppledare hjälper till
Anna-Karin Sandin (F8) (till kl 15)
Johan Gamberg (F9)

OBS! Angivna funktioner och tider kan komma att ändras under dagen vid behov

Beskrivning funktionärsuppdräg
Iordningställande och bortstädning av evenemangsområde









Samling vid klubbstugan fredag kl 16:00. Avslut när allt är klart cirka kl 20:00
Söndag Bortstädning samling kl 16:00 Avslut när allt är klart cirka kl 21:00
Med lastbil hämtning av hoppborgar i Kungälv och matvaror mm från Klädkällarn
Iordningställande av tävlingsområde
Allmän uppstädning av evenemangsområdet
Måndag lämning hoppborgar
Tänk på att arbetet kan vara tungt och smutsigt, så använd kläder som tål att smutsa ner
Mer information får ni på plats eller från Daniel Lindqvist(076-170 30 05) eller Gert Waldén (073-931
45 90)

Servering
 Förbereder och säljer glass, fika och mat till tävlande och åskådare samt ger matservice till alla
funktionärer.
 Ställer iordning borden utanför arenan.



Håller rent på borden och gräset utanför klubbstugan.
Städar upp i köket efter dagen.

Evenemangsområde / Parkering/ Städ
Evenemangsområde







Ställer iordning och packar ihop hoppborgar
Sätter upp eventuella tält
Ställer iordning ”bord och mattor” under stjärntältet
Ställer fram prispall och bord till prisutdelningen
Hjälper till med att ställa ut bord utanför klubbstugan
Hjälper till med det som behöver fixas på och runt arenan

Parkering


Hjälper till att lotsa gästerna rätt på parkeringen

Städ under tävling



Har koll på soptunnor/papperskorgar runt arenan och klubbstuga
Har koll på omklädningsrum och toaletter vid Ale Arena samt klubbstuga

Aktivitetsområde






Hjälper till att ställa iordning och packa ihop hoppborgar
Sätter upp band runt hoppområdet, innanför vilket endast de som hoppar skall befinna sig
Ser till att alla som går in har betalat (har en markering på handen)
Om det blir kö, begränsar hoppningen till 5 minuter åt gången
Håller koll på att det är rent och snyggt runt aktivitetsområdet

Information /Nummerlappar
Nummerlappar




Ordna alla nummerlappar och lägg i fack för respektive nummerserie och sätt upp listor med
startnummer.
Var behjälplig vid nummerlapparna.
Var beredd på att det kan vara fel i listorna, samt att det tillkommit tävlande som inte är med på
listorna. Kontakta då sekretariatet.

Information



Se till att alla skyltar är uppsatta på rätt ställen.
Var tillgänglig för frågor. Vid behov kontakta sekretariat eller tävlingsledare Marthin Krantz (0768766431)

Sekretariat


Resultatservice, hantering av efteranmälningar och distribution av start och resultatlistor.

Sjukvård



Hjälper tävlande, funktionärer eller åskådare om olyckan är framme och någon skadar sig.
Har röd funktionärsväst

Prisutdelning


Se till att ni har tillgång till aktuell startlista och tidsschema, för att ha kolla på ungefärliga tider för
prisutdelningarna.
 Sätt upp Bohus-vimpel och Trimtex-vimpel, på var sida om prispallen. (Ställ ut eventuella blommor
framför prispallen)
 Hämta medaljer, etiketter och Trimtex-vinster från kansliet i klubbstugan
 Klistra etiketter på baksidan av medaljerna enligt startlista.
 Utdelning av medaljer (och extra vinster till segrare i klasser 12 år och äldre*) till de tävlande.
 Ha kontakt med sekretariatet för eventuella förseningar eller andra oklarheter.
*Segraren i respektive klass väljer en gåva från Trimtex-lådan

Grenfunktionärer








Grenansvarig ansvarar för att rätt utrustning finns på plats. Övriga funktionärer hjälper till att ta fram
utrustningen.
Grenansvarig ansvarar för att regelboken följs. För övriga behövs ingen tidigare erfarenhet. Ni lär er
det som behövs på plats.
Genomför grenarna samt för tävlingsprotokoll och uppdaterar resultattavlor.

Viktigt att veta vilka markeringar som ska användas, häckhöjd och höjningsschema för resp.
klass.
Ser till att placerade deltagare (12-13 år de 6 första, från 15 år de 3 första) går direkt till
prisutdelning efter avklarad tävling (gäller ej löpgrenarna).
Hjälper till att ta bort all tävlingsutrustning.

Gruppledare




Följer och hjälper respektive tävlingsklass mellan grenar och under grenarna för att underlätta för
grenledare och föräldrar under tävlingen. Följer även med deltagarna för gruppvis utdelning av
deltagarmedaljer.
Efter gruppledaruppdraget är ni behjälpliga där det behövs

