
 
 

Götalandsmästerskapen Inomhus 13-14 år 
Friidrottens Hus i Göteborg 14-15 mars 2020 

 

Funktionärs-PM 
IFK Göteborg Friidrott hälsar dig välkommen till Friidrottens Hus och Götalandsmästerskapen Inomhus 
2020! Detta är vårt största arrangemang någonsin och vi är mycket glada och tacksamma över att just du 
kommer! Tillsammans med andra engagerade funktionärer bidrar vi till att tävlingen och allt viktigt 
däromkring blir en oförglömlig upplevelse för alla tävlande, ledare och publik. Här följer fakta som är 
viktiga för dig som funktionär. 
 
Arrangemangssida:  http://www.ifkgoteborgfriidrott.se/start/?ID=264067 
Mästerskapsinvigning: Lördag: 12:00 
Funktionärsavprickning: Lördag: från 10:00  Söndag: från 08:00 
Tävlingstider: Lördag: 12:30-19:00 Söndag: 09:00-16:20 
 
Läs noga igenom mästerskapets tidsprogram och tävlings-PM för information om tävlingens olika 
moment, grenar, café samt också om hur de nya webbsändningarna med Solidsport fungerar (vilket är 
trevligt att följa live eller i efterhand efter din funktionärsinsats). I tävlings-PM informeras det också om 
IFK Göteborg Friidrotts samarbete med Oloo School – Kibera för föräldralösa barn i Kenya. Den som 
erlägger parkeringsavgift (ej funktionärer, se info nedan) eller betalar frivilligt inträde erhåller en 
Sverigelott och bidrar samtidigt till en viktig välgörenhetsinsats. 
 
Funktionärsträff 
Samtliga tävlingsfunktionärer är välkomna på funktionärsträff fredagen den 13/3 kl. 18.00 i Friidrottens 
Hus, vån 2. Vi bjuder på fika från kl. 17:30. Grenledare/funktionsansvariga har obligatorisk närvaro, men 
samtliga funktionärer är givetvis välkomna. Medtag om möjligt laddad IPad/dator för uppkoppling mot 
tävlingens Wifi-system inför helgens liverapportering av tävlingsresultat i Easyrecord. Efter ett kort möte 
går vi och förbereder våra stationer inför helgen. 

 
Organisation och samlingstider under tävlingsdagarna 
Grenledaren organiserar grenen, delar ut uppgifter och bestämmer eventuella samlingstider 
under dagen. Alla bidrar till att tydligt informera alla tävlande, samt att hålla uppe taken under grenens 
utförande. Omedelbara protester från tävlande och tränare hanteras av grenledaren. Grenledaren står i 
kontakt med sekretariatet och tävlingsledaren via radio. All direktkontakt med sekretariatet sker via 
informationscentret som är placerat nedanför sekretariatet. Undvik direktkontakt med sekretariatet. 
 

 Grenledare – samling minst 60 minuter före respektive grenstart, förutom stavhopp som skall vara 
där 90 minuter före grenstart. 

 Övriga funktionärer – samling minst 60 minuter före första start om inget annat avtalats med 
grenledare eller funktionsansvarig. 

 
Se mästerskapets tidsprogram för när individuella grenar pågår. 

http://www.ifkgoteborgfriidrott.se/start/?ID=264067


 
 
Funktionärsavprickning, klädsel, tillhörigheter, lunch 
Lördag från kl. 10.00 och söndag från kl. 08.00. Avprickning sker vid caféet på plan 2, där du får din 
funktionärs-T-shirt. Vi ska så klart vara prydligt klädda med funktionärs-t-shirten och mörka byxor. 
Ytterkläder och eventuella väskor lämnar du i konferensrummet INSIKTEN, våning 2, inget sådant på 
innerplanen. INSIKTEN är också reserverat för funktionärer som vill dra sig undan en stund för paus.  
Efter avslutat funktionärsuppdrag och avprickning återlämnas T-shirten vid informationscentrum 
nedanför sekretariatet. Funktionärslunch serveras i caféet plan 2 (alla med funktionärs-T-shirt). Obs! Allt 
intag av måltider och fika sker utanför innerplanen.  
 
Förhinder vid sjukdom eller annan akut orsak meddelas direkt till respektive gren- eller gruppledare. 
Medtag om möjligt laddad IPad/dator och gärna powerbank då liveresultaten uppdateras live i 
Easyrecord. Uppkoppling sker till tävlingens Wifi. Det är viktigt att vi alla är koncentrerade på vår uppgift 
för att tävlingen skall flyta på så bra och effektivt som möjligt. MOBILTELEFON skall vara i tyst läge och 
ingen får på innerplan använda sig av telefon för SMS eller annan ”social verksamhet”.  
 

Tillse god sikt för publik och webbsändningar 
Tillse god sikt under uppvärmning och tävling för publik, ledare och kameror. Tävlande, andra 
funktionärer eller friidrottsutrustning får inte skymma eller placeras olämpligt. Vi behöver god sikt mot 
resultattavlor, mot slutet av ansatsen/lådan/plankan, målgång, mot våra sponsorskyltar etc. 
 

Parkering 
Gratis parkering för funktionärer under både lördag och söndag på den stora grusplanen (Dalen) norr om 
Margretebergsgatan mot Slottsskogen (obs, INTE grusplanerna bredvid Slottsskogsvallen alltså). 
Parkeringsfunktionärerna är informerade om detta. De asfalterade ytorna är avgiftsbelagda av Göteborg 
Stad. Samåk eller åk gärna kommunalt om möjligt, det är ont om plats, hållplats Marklandsgatan. 
 

Tävlingsdetaljer 

 Grenledare ansvarar för gemensam inmarsch med de aktiva från Calling i löpargången till innerplan. 

 En funktionär går efter avslutad gren, med de sex pristagarna till prisutdelning omedelbart (hopp och 
kast), resterande leds ut gemensamt via Calling. 

 Tävlingsresultaten uppdateras live i Easyrecord av grensekreteraren under pågående gren. Det 
handskrivna protokollet lämnas som back-up till sekretariatet snarast efter avslutad gren. 

 Efter tävlingens slut på söndag hjälps alla åt att städa och återställa Friidrottens Hus. Ställ tillbaka 
bord, stolar, flaggor, måttband, häckvagnar, kulor, vikter, krattor m.m. och när du är färdig med din 
gren, hjälp andra så går det snabbt och smidigt. 

 
 

Tillsammans skall vi se till att göra Götalandsmästerskapen i Göteborg 2020 till en fantastisk och 
oförglömlig upplevelse för aktiva, ledare, publik och inte minst oss själva. 
 
 

Stort tack för din viktiga funktionärsinsats! 
IFK Göteborg Friidrott 

 
Varmt välkomna till Götalandsmästerskapen Inomhus 2020! 

 


