Funktionärs-PM
Götalandsmästerskapen inomhus 19-20 mars 2022
Varmt välkommen – du är viktig!
IFK Göteborg Friidrott och Sävedalens AIK hälsar dig som funktionär varmt välkommen till vårt
gemensamma arrangemang för 13-14-åringar i Friidrottenshus vid Slottsskogsvallen. Utan dig – inget
arrangemang!
I detta PM finns den information du behöver under ditt funktionärspass. Har du frågor kontakta i
första hand din grenledare. På plats i Friidrottens Hus finns ett antal funktionärsvärdar i anslutning till
huvudentrén tillgängliga för frågor.

Samlingstider på tävlingsdagarna
Funktionärer till respektive gren
Funktionärer samlas 75 min före grenstart vid respektive grenområde. Har du fått annan information
direkt från din grenledare gäller den.
Funktionärer till café
Särskilt schema finns som skickats ut till de funktionärer som har pass i cafét.

Avprickning av funktionärer
Avprickning och utlämning av funktionärströjor sker vid funktionärsbordet vid huvudentrén direkt
när du kommer.

Tävlingsdetaljer
•

•
•
•

Grenledare i teknikgrenarna ansvarar för gemensam inmarsch med de aktiva från Upprop i
löpargången till innerplan. (Höjd, längd, tresteg och kula) (Sprint/häck/löpning har specifika
callingteam).
En funktionär går med de sex pristagarna till prisutdelning omedelbart efter avslutad gren
(hopp och kast), resterande leds ut gemensamt via Calling.
Det handskrivna protokollet lämnas till sekretariatet inom två minuter efter avslutad gren.
Efter tävlingens slut på söndag hjälps alla åt att städa och återställa Friidrottens Hus. Ställ
tillbaka stolar, flaggor, måttband m.m. och när du är färdig med din gren, hjälp andra så går
det snabbt och smidigt.

Informationsklass: Privat

Måltider
Funktionärer bjuds på lunch eller fika som hämtas ut i cafét. Kupong delas ut samtidigt som du
prickar av dig.
•
•

Heldagsfunktionär får lunch.
Halvdagsfunktionär får fika.

Parkering
Det finns ingen reserverad parkering för funktionärer, så åk gärna kommunalt eller tillsammans. Tänk
hållbart!

Tävlingsinfo
All information om tävlingen finns på www.igm2022.se. Där finns tidsprogram, PM, funktionärslistor
etc.

Resultat och prisutdelning
All resultatrapportering sker i appen ”Roster Mgmt” + manuella protokoll som back-up. Manuella
protokoll hämtas från sekretariatet.

Roster Mgmt

Roster

Det är viktigt att resultaten snabbt färdigställs så att sekretariatet och speakern kan kalla till
prisutdelning.
Inlogg och lösenord till Roster skickas ut till grenledare samt delas på tävlingsdagen ut till de
funktionärer som ska rapportera in resultat.
Vill du eller nära och kära följa resultaten utan att själva vara den som rapporterar in dem använder
du dig av appen ”Roster”.

Avslutningsvis
Ta med sköna skor och ett strålande humör så gör vi denna helg till ett minne
för livet för alla ungdomar!
Hälsar
Projektgruppen för Götalandsmästerskapen i IFK Friidrott och Sävedalens AIK!

Informationsklass: Privat

