Funktionärs-PM, Nordenkämpen 13/2
INLEDNING: Det är tredje gången IFK Växjö arrangerar en inomhuslandskamp. Första gången var i
Tipshallen på uppbyggda banor 1994. Den andra gången var 2013 då vi arrangerade en trelandskamp
mellan Finland, Norge och Sverige. Denna gång handlar det om fyra lag då Danmark/Island har
tillkommit med ett gemensamt lag.
Vi skall gå in i detta arrangemang med målet att göra det lilla extra. Alla funktionärer skall visa en
vänlig proffsighet. Vi vill ha tillbaka denna typ av arrangemang till IFK Växjö och Telekonsult arena.
TV-MÄSSIGHET: TV kommer att sända direkt mellan 13,55 och 17,45. Dels i SVT1 Vinterstudion. Dels i
SVT Play. Det är viktigt att alla funktionärer tänker på att aldrig hamna mellan TV, publik och den
tävlande. Sitt ner när ni inte arbetar. Så fort ni är klara på innerplan går ni ut. Där kan ni vara var ni
vill på sekretariatssidan.
INPASSERING för samtliga FUNKTIONÄRER är i den västra ingången jämte kansliet. Där prickas alla
av och blir utrustade med en obligatorisk funktionärs t-shirt. Har man inte den orange t-shirten
kommer man inte förbi vakterna. Arenan kommer att vara avstängd i olika sektioner med vakter
mellan. Ytterkläder kan hängas av på kansliet. Här får också samtliga funktionärer en matbiljett. Mat
hämtas i Kiosken.
FUNKTIONÄRSSAMLING: 10.00 Byggare av VIP. 11.00 Stavhoppsfunktionärer, Entrépersonal,
Incheckningspersonal, Kafépersonal, Klubb Sverige och Vakter 1145 Grenledare 12.00 Övriga
funktionärer 1230 Medicinsk personal
AKTIVA och LEDARE: Inpassering för aktiva och ledare i lagen är också i den västra ingången (Samma
som för funktionärerna). De släpps in mot uppvisande av ackrediteringsbricka som laget har fått på
hotellet. Deltagarna i Ungdomsstafetten passerar in här och får sin ackrediteringsbricka (4 aktiva och
2 ledare/lag). 9 lag är anmälda och försöket är kl. 13.30
PRESS och TV: Här kommer också ackrediterad press och TV in. De finns på en lista där de prickas av
och förses med gällande ackrediteringsbricka som sedan ger vidare tillträde till vissa delar av Arenan.
Fotografer med tillgång till innerplan förses med en orange t-shirt med texten FOTO på ryggen. Den
måste bäras för att få komma in på innerplan.
LÖPLEDAREN och GRENLEDARE: Hämtar de tävlande på utsatt tid vid uppropsplatsen och
marscherar gemensamt in till startplatsen. Efter tävlingen är det deras ansvar att snarast få iväg de
aktiva till Mixed Zon
MIXED ZON: Är mellan Entren och den Yttre längdhoppsgropen. Ytan utanför omklädningsrummen
och fram till gången in mot C-hallen. Där kommer pressen och de aktiva att träffas. TV kommer att
göra sina intervjuer där framför en reklamskärm.
UPPROP: Sker i C-hallen, efter ett speciellt schema, i ändan som är närmast Telekonsult arena. Vid
uppropet kontrolleras att deltagarna har reglementsenlig utrustning enligt regelboken § 3.1.1 till
3.3.9. Varje land har skickat bilder på hur deras landslagsutrustning ser ut. Spiklängden får högst vara
6 mm. Rätt nummerlapp där reklamen inte är invikt kontrolleras i god tid så att

Grenledaren/Löpledaren kan hämta de aktiva vid rätt tid. De aktiva har rätt att gå i spikskor från Challen till tävlingsarenan.
UPPVÄRMNINGSARENAN: All uppvärmning är i Tipshallen och C-hallen. I Tipshallen kan man springa
och vi lägger dit en kulring med gummikulor. I C-hallen kommer vi att rigga upp två lyftplatser med
skivstänger, vikter, ställningar och bänkar. Där kommer vi också att ha möjlighet att värma upp med
startblock och häckar.
BANDOMARE: Skall ha flaggor och finnas minst tre i varje kurva. Speciellt viktigt är 200m och 400m.
Det är viktigt att reglerna följs och att ingen får löpa på eller innanför linjen. Bandomarna skall också
bevaka nedlöpningslinjerna på 400m, 800m och 4 x 200m. Bandomarna rapporterar regelfel till
löpledaren.
LÄNGDHOPP: Kommer att hoppas på banan närmast läktaren. Alla funktionärer skall under hopp
befinna sig mellan längdbanorna och i största möjliga utsträckning sitta ner.
TRESTEGSHOPP: Kommer att hoppas på banan mellan längd och stav. Alla funktionärer skall under
hopp befinna sig mellan trestegs- och stavbanan och i största möjliga utsträckning sitta ner.
HÖJDHOPP: Tävlingen kommer att ske på mattan som är närmast kulringen. Alla funktionärer skall
under hopp befinna sig så att man varken skymmer publik eller TV-kameror. Sitt ner om det går. I
höjdhopp skall klocka användas.
STAVHOPP: Tävlingen är på stavbanan på innerplan. Alla funktionärer skall under hopp befinna sig
så att man varken skymmer publik eller TV-kameror. Sitt ner om det går. I stavhopp skall klocka
användas
KULSTÖTNING: Tävlingen sker från den bortre ringen med järnkula. Vid uppvärmningsringen i
Tipshallen får endast gummikulor användas
KORGBÄRARE: Vi har två grupper korgbärare om åtta i varje. Tjejer och killar blandat från -02
gruppen. Vid varje lopp marscherar ena gruppen korgbärare och placerar ut en korg bakom
samligslinjen för loppet. När sedan löparna har lagt i sina saker i korgen och starten har
kommenderat ”ställ upp på samlingslinjen” hämtar korgbärarna sina korgar och marscherar ut till
mixed zon med korgarna. Korgarna lämnas på anvisad plats.
PUBLIKENTRE/INSLÄPP: Publikinsläppet sker enbart i den östra entrén (mot Fort Knox arena). De
flesta åskådare kommer att ha biljetter. Biljetterna skannas av funktionärerna. Det skall också gå att
köpa biljett vid entrén. Alla sittplatser är numrerade. Ståplats är onumrerat och då får man, som
åskådare befinna sig utanför entrékurvan och på sekretariatsidan. Efter att tävlingen har börjat skall
entréfunktionärerna delas i två grupper. Den ena gruppen blir vakter vid sittplatsläktaren och ser till
att ingen står mellan läktaren och rundbanan. De skymmer nämligen både för publiken och TVkameror. Den andra gruppen blir kvar och bevakar insläppet och säljer biljetter.
KLUBB SVERIGE: Deras biljetter och KLUBB SVERIGE brickor ligger i insläppet och fås ut mot
legitimation. KLUBB SVERIGE har sedan sin underhållning/förtäring i Tipshallen med ingång i hörnet
mot Fort Knox Arena. KLUBB SVERIGE öppnar kl.12. Byggarna av VIP-tältet, bord och stolar samlas
kl.10.

PUBLIKVÄRDAR: Publikvärdarna förses med en läktarkarta och hjälper åskådarna att hitta till sina
platser. Publikvärdarna finns vid ett märkt informationscentrum vid insläppet. Under tävlingen
hjälper publikvärdarna till med att hålla ytan mellan banan och läktaren fri från folk.
VAKTER: Arenan kommer att indelas i tre avdelningar. Del 1 är för Publiken och den sträcker sig från
omklädningsrummen förbi sittplatsläktaren och fram till längdhoppsgropen under sekretariatet.
Gränserna mellan de olika avdelningarna kommer att markeras med kravallstaket och vakter. Del 2
är Mixed zon (där även pressläktaren finns) och den är öppen för aktiva, tränare och ackrediterad
press. Den ytan sträcker sig från omklädningsrummen till öppningen vid ingången till
uppvärmningen. Del 3 är uppvärmingen och den sträcker sig från dörren i Telekonsult arena och
omfattar hela Tipshallen vilket inkluderar fotbollsplan. Hit har endast aktiva och tränare från
landslagen och ungdomsstafetten med ackrediteringsbrickor tillgång. Vakterna kommer att förses
med bilder på de olika ackrediteringarna.
TÄVLINGSREGI: Håkan Widlund är regissör av tävlingen. Det betyder att han styr vad som får hända
samtidigt i tävlingen. Detta för att inte två tävlingsavgöranden skall kunna ske samtidigt. Håkan har
kontakt med TV, grenledarna, löpledare och speakern via walkie-talkies. Håkan kommer således att
kunna beordra fördröjning vid någon tävlingsplats. Håkan kommer att finnas i media rummet för att
ha överblick.
SPEAKERS: Vi kommer att ha två huvudspeakers i media rummet. En kvinnlig och en manlig röst. Vi
kommer att ha en innerplansspeaker som sköter intervjuer. De kommer att jobba efter ett speciellt
schema där olika saker kommer att styras av ett minutschema.
STORBILDEN: Kommer att producera egna bilder. Ex intervjuer på innerplan, startlistor, resultatlistor
och ställningen i landskampen. Dessutom kommer TVs bilder att visas på storbilden. Inget får läggas
ut på webben.
ARENAN: kommer att byggas om till tävlingen. Det börjar redan i början av tävlingsveckan. En
pressläktare med 25 internetplatser byggs den 11/2. Serveringstält med bord och stolar byggs vid
längdhoppsgropen under sekretariatet. Avspärrningar byggs mellan de tre olika
ackrediterongszonerna. Skyltar och flaggor kommer att sättas upp. TV kommer att montera sina 8
kameror under fredagen och lördag fm. Under torsdag och fredag kommer också reklamskyltar och
SFIFs skyltar att sättas på plats.
PRESS: Pressen passerar in genom den västra entrén (samma som funktionärer). De hämtar sina
ackrediteringsbrickor vid samma bord som funktionärerna. De som inte har ackreditering släpps inte
in. Fyra fotografer har fått ackreditering för innerplansfoto. Dessa kommer att förses med orange Tshirts med texten FOTO på ryggen. TV- folket kommer att ha speciella ackrediteringar. Vid
pressläktaren skall det hela tiden finnas kaffe och bullar från Kiosken. TV:s reportrar skall förses med
motsvarande i sitt TV-bås
INVIGNING: kl.1350 börjar invigningen. Det går till så att ungdomar från IFK Växjös friidrottskolor
tågar in från 1500m starten till rundbanemålet framför läktaren. Väl framme spelas en kortversion av
respektive lands nationalsång. Ordningsföljd: Danmark, Finland, Island, Norge och sist Sverige. Under
tiden respektive nationalsång spelas viftar barnen med motsvarande vimpel. Invigningen avslutas

med att IFK Växjös ordförande Anders Franzén hälsar alla välkomna och lycka till (50 sekunder). När
det är klart joggar alla 100 barnen resten av varvet fram till 1500n starten. Invigningen är klar.
AVSLUTNING: Segrande lags nationalsång(er) spelas och segrande lag kan springa ärevarv.
BANKETT: Efter tävlingen äter de fyra lagen en trerätters middag på Konserthuset. Värd är Växjö
kommuns Benny Johansson. Det kommer att vara bordsservering. Vi kommer att ha prisutdelning till
bästa kvinnliga och bästa manliga prestation i varje lag under banketten. Vi kommer att ha ett
honnörsbord med inbjudna gäster från Växjö Kommun, SFIF, IFK Växjö och Sponsorer.
LAGSERVICE: För lagens service upprättar vi ett informationsbord i receptionen på Royal Corner. Det
öppnar 14.30 på fredag eftermiddag och är öppet tills Finland lämnar hotellet på söndag 11.50 Där
delar vi ut ackrediteringskorten till lagen. Nummerlappar får de aktiva där. Alla frågor kommer att
besvaras av gänget på hotellet.
BOENDE: Danmark/Island, Finland och Norge bor på Best Western Royal Corner. Sverige bor på Elite
Park Hotel.
TRANSPORTER: Norge hämtas på Kastrup på fredag kl.12.00 och återlämnas där två dygn senare.
Finland hämtas på Landvetter kl.1215 på fredagen och lämnar Växjö efter lunch på söndagen.
Sveriges lag har incheckning på hotellet mellan 15-17 på fredagen och checkar ut efter frukost på
söndagen. Lagen skjutsas sedan enligt ett schema fram och tillbaka till mat och tävling under fredag
och lördag. Serviceteamet på hotellet sköter transporterna tillsammans med Ramkvilla buss. Om
någon behöver en specialtransport finns en minibuss disponibel
KIOSK: I kiosken serveras publiken. Det går att betala med kort, pengar och swish. Utbudet är främst
inriktat på fika. Men man kan också tänka sig att en och annan vill ha en hamburgare eller varm korv.
Kiosken har även mat till funktionärerna. Kiosken skall också se till att det finns fika till pressen. Där
gäller kaffe/the/läsk och bulle.
SJUKVÅRD: Vår medicinska personal checkar in som funktionärer. Den medicinska personalen skall
finnas i mixed zon när/om de inte har något att göra. Där upprättar vi ett medicinskt centrum med
en skylt så att man hittar personalen om man behöver. Den här sjukvården är främst till för publik
och funktionärer. Vi räknar med att landslagen har sin egen medicinska personal. Den medicinska
personalen skall också vara behjälplig vid dopningstester. De kommer att vara klädda i orange T-shirt
med texten SJUKVÅRD på ryggen
PROTEST: Protester lämnas till SEKRETARIATET som har ett telefonnummer till juryns ordförande.
Juryn skall gå att nå så fort en protest har lämnats in.
ANTIDOPING: RF:s dopingkontrollanter kommer att genomföra tester. Vi kommer att tillhandahålla
två medhjälpare från vår organisation.

