
Funktionärsuppdrag IFK våren 2022 

 

Göteborgsvarvet och Nationaldagskampen är vårens stora 

evenemang, där vi behöver er medlemmar som funktionärer. 

Ni som är föräldrar till en aktiv medlem ska tjänstgöra minst 16 
tim/år/aktiv. Har ni flera aktiva barn i föreningen är 
tjänstgöringstiden 24 tim. Läs mer i klubbens riktlinjer: IFK 
Göteborg Friidrott (ifkgoteborgfriidrott.se) Det är möjligt att skicka 
en vän, släkting eller annan familjemedlem, ni bokar i den aktives namn eller ert eget, var 
noga med att notera barnets födelseår och träningsgrupp vid funktionärsanmälan samt den 
som ska vara funktionär. 
 
Ni kanske är nyfikna på vad dessa insatser ger till vår förening. IFK anordnar riktade 
löpinsatser, äldre aktiva ungdomar som arvoderas, startavgifter tävlingar, klubbmästerskap, 
ledarutbildningar, ledarnas resor och uppehälle vid ex träningsläger, material, 
avslutningsfika/avslutningstävling till barngrupperna, utbildade tränare i de äldre 
åldersgrupperna. 
 

Göteborgsvarvet 

Ett av årets roligaste evenemang Göteborgsvarvet står för dörren och vi behöver ditt 
engagemang för att genomföra det. Intäktsmässigt är det årets viktigaste arrangemang för 
vår förening som vi vill se till att vårda så bra vi bara kan. Tillsammans med er alla föräldrar 
har vi möjlighet att göra det. Våra insatser tillsammans skapar förutsättningar för klubben 
att utvecklas vidare. 
  
Likt tidigare år kommer IFK Göteborg friidrott jobba som funktionärer under hela 
Varvetveckan med olika uppdrag; Stafettvarvet 18/5, Göteborgsvarvet 21/5, Cityvarvet 21/5, 
Lilla Varvet 22/5.  
 
Vad varje uppdrag innebär samt dag/tid kan ni läsa här;  
Uppdragsbeskrivningar – Funktionärsuppdrag 2022: IFK Göteborg Friidrott - Funktionär 2022 
(ifkgoteborgfriidrott.se) 
Ingen tidigare erfarenhet krävs för att vara funktionär på Göteborgsvarvet, instruktioner får 
ni på plats. 
 
Gör din anmälan via bokningsfunktionen - under rubriken: Göteborgsvarvet 
Funktionärer: Bokning - IFK Göteborg Friidrott - SportAdmin  
Boka ditt funktionärsuppdrag för Göteborgsvarvet så snart som möjligt men senast 18/4. 
Minimiålder för Göteborgsvarvets funktionärsuppdrag är 18 år om inte annat står angivet i 
uppdragsbeskrivningen. 
 
Som funktionär på Göteborgsvarvet får ni en snygg vindjacka från New Balance.  
 

https://www.ifkgoteborgfriidrott.se/sida/?ID=144356
https://www.ifkgoteborgfriidrott.se/sida/?ID=144356
https://www.ifkgoteborgfriidrott.se/start/?ID=224479
https://www.ifkgoteborgfriidrott.se/start/?ID=224479
https://sportadmin.se/book/?F=9c591599-d6e0-404e-9862-0b559888eba2


Observera att du själv måste ordna en ersättare för ditt uppdrag om du av någon anledning 
får förhinder - detta gäller oavsett om du valt uppdrag själv eller ej. 
 

Nationaldagskampen 
 
IFK´s egen tävling Nationaldagskampen är Sveriges största mångkampstävling, sett till antal 
deltagare. Här behöver vi grenfunktionärer samt cafépersonal. Denna tävling passar främst 
er som har barn som tävlar, åldersklasser i tävlingen är 8-17 år.  
 
Heldagar: 
Söndag 5/6: kl 9-17 
Måndag 6/6 (nationaldagen): kl 9-17 
 
Observera att du själv måste ordna en ersättare för ditt uppdrag om du av någon anledning 
får förhinder - detta gäller oavsett om du valt uppdrag själv eller ej. 
 
Boka ditt funktionärsuppdrag för Nationaldagskampen så snart som möjligt, senast 18/4. 
Gör din anmälan via bokningsfunktionen - under rubriken: Funktionärer – egna arrangemang 
2022 Bokning - IFK Göteborg Friidrott - SportAdmin 
 
 
 
Funktionärsuppdrag generellt: 
Vi har en funktionärslista där vi noterar alla medlemmars uppdrag. Om du är osäker på dina 
timmar så har vi bra statistik på det. 
 

 
 
  
 
 

Med vänlig hälsning 

IFK Göteborg Friidrott 

kansli@ifkgoteborgfriidrott.se  

https://sportadmin.se/book/?F=9c591599-d6e0-404e-9862-0b559888eba2
mailto:kansli@ifkgoteborgfriidrott.se

