Funktionärs-PM inomhus-SM 2020
INLEDNING : Det är andra gången IFK Växjö arrangerar ISM för seniorer i Telekonsult Arena. Första gången var
2017. Den 22–23 februari är det dags igen och jag vill börja med att tacka dig för att du hjälper till som funktionär
under detta arrangemang. Förhoppningsvis får vi fulla läktare, många pers och en härlig upplevelse.
Vi har till uppgift att skapa en skön stämning i Telekonsult Arena för publik, aktiva, tränare/ledare, press och oss
för oss funktionärer. Vi, funktionärer i IFK Växjö, är kända för att visa en vänlig proffsighet. Vi vill att publik, aktiva,
tränare/ledare och funktionärer efter denna tävling ska känna att IFK Växjö gjort ett strålande arrangemang som
blir svårslaget för framtida arrangörer.
ARENAN kommer att byggas om till tävlingen. En pressläktare med 20 internetplatser byggs på torsdag fm. En
extra läktare vid kula/höjd byggs. Dessa läktare byggs av Växjö Kommun. Kablar för 20 internetplatser byggs
under torsdag fm av Griffel. Golv från Tipshallen kommer läggas vid diskus/släggringarna för att rymma fler
ståbord där man kan stå och äta. Avspärrningar byggs mellan de tre olika ackrediteringszonerna av IFK. Skyltar
och flaggor kommer att sättas upp fredag em. av SFIF plus en medhjälpare från IFK.
INPASSERING för samtliga FUNKTIONÄRER är i den västra ingången bredvid kansliet (samma som vår vanliga entré
vi använder vid träning). Där prickas alla av och blir utrustade med en obligatorisk funktionärs t-shirt, samt
matbiljett.
FUNKTIONÄRER : Arenan kommer att vara avstängd i olika sektioner med vakter som kontrollerar vilka som får röra
sig i de olika sektionerna. Har du som funktionär på dig din funktionärströja kan du röra dig fritt i hela arenan. Rad
1 på läktaren är avsatt för aktiva och tränare/ledare. Finns det plats ledig går det bra att ni sitter där när ni inte
har något uppdrag. Ytterkläder kan hängas av inne på kansliet. Mat, dryck, kaffe och fika serveras till alla
funktionärer inne på kansliet. Lasagne och pastasallad finns det att välja på, vi har även vegetariska alternativ av
dessa två rätter. Önskar du istället korv eller hamburgare får du hämta detta i kiosken. Det kommer finnas
möjlighet till att sitta och äta i soffan på kansliet eller vid bord inne i styrelserummet. GEMENSAM SAMLING FÖR
SAMTLIGA FUNKTIONÄRER KL. 11.45 VID HÖJDHOPPSMATTAN.
FUNKTIONÄRSSAMLING : Klockan 11.45 för samtliga funktionärer vid höjdhoppsmattan. Se till att vara i Telekonsult
Arena i god tid innan samlingstiden så vi kan köra igång med informationen kl. 11.45. Ni som samlats tillsammans
med er funktionärsgrupp redan innan detta ansluter till den gemensamma samlingen innan ni går tillbaka till era
uppgifter. Undantag för kiosk och entrévärdar.
ENTRÉ FÖR AKTIVA &TRÄNARE /LEDARE : Inpassering för aktiva och ledare är i samma entré som den för funktionärer.
De aktiva släpps in mot uppvisande av ackreditering som de får i samband med att de hämtar ut sin nummerlapp.
Även tränare/ledare släpps in genom att visa upp sin ackreditering. Deltagare i Ungdomsstafetten och
parasporten, samt ledare till dessa finns på en lista och prickas av när de kommer. Medföljande föräldrar som inte
är med på listan hänvisas till publikentrén där de får lösa biljett.
PUBLIKENTRÉ : Publikinsläppet sker enbart i den östra entrén (mot Fortnox Arena) och öppnar på lördagen kl. 12
och på söndagen kl. 09. De flesta åskådare kommer att ha förköpta biljetter. Biljetterna skannas av

funktionärerna. Det skall också gå att köpa biljett vid entrén, betalas med kort, Swish eller kontant. Alla sittplatser
är numrerade. Efter att tävlingen har börjat ska entréfunktionärerna delas i två grupper. Den ena gruppen blir
läktarvärdar vid sittplatsläktaren och ser till att ingen står mellan läktaren och rundbanan. Detta för att de då
skymmer för både publiken och TV-kameror. Den andra gruppen blir kvar och bevakar insläppet och säljer
biljetter under resten av tävlingen. Om någon vill gå utomhus under pågående tävlingar är det viktigt att vi ger
dem en biljett från biljettblocket som de visar upp när de vill komma in igen.
PUBLIKVÄRDAR : Publikvärdarna förses med en läktarkarta och hjälper åskådarna att hitta till sina numrerade
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. Publikvärdarna kommer även få sälja
programblad för 40kr styck. Endast betalning med Swish. Vill man betala kontant eller med kort hänvisar man
dessa till någon av våra kiosker.
VAKTER : Arenan kommer att indelas i tre avdelningar. Del 1 är för Publiken och den sträcker sig från
omklädningsrummen förbi sittplatsläktaren och fram till yttre längdhoppsgropen under sekretariatet. Gränserna
mellan de olika avdelningarna kommer att markeras med guld stolpar med band 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 uppvärmningen och den
sträcker sig från dörren i Telekonsult Arena och till bortre delen av C-hallen. Hit har endast aktiva och tränare som
deltar i ISM eller ungdomsstafetten tillgång. Viktigt att vakter även vaktar ingången till gymnastiken så inga
obehöriga tar sig till uppvärmningsarenan eller tävlingsarenan. Står dörren till gymnastiken öppen så larmet går
vill vi att vakten som står här stänger igen dörren.
PRESS, FOTOGRAFER, RADIO OCH TV: Även de kommer in i västra entrén. De som ansökt om ackreditering finns på
en lista där de prickas av och förses med ackreditering för press. Saknas någon på listan ringer du till Mikaela
Wieslander Mayer. Denna ackreditering ger tillträde till hela arenan. Ingen utan pressackreditering har tillträde till
pressläktaren. Fotografer med tillgång till innerplan förses med en gul väst med texten FOTO på ryggen. Den
måste bäras för att vistas på innerplan. Vi har en mediavärdinna/mediavärd som har som uppgift är att serva alla
med pressackreditering.
MIXED ZON: Är mellan västra entrén och den yttre längdhoppsgropen. Ytan utanför omklädningsrummen och fram
till gången in mot C-hallen. Där kommer pressen och de aktiva att träffas. Alla aktiva SKA passera mixedzon. TV
kommer att göra sina intervjuer där framför en reklamskärm.
INNERPLAN är en plats enbart för tävlande aktiva och arbetande funktionärer och de fotografer som har fått en gul
väst med texten foto på. Övriga ska vänligt men bestämt avvisas från innerplan. Uppstår det en situation där ni
behöver hjälp med att avisa någon meddela detta i första hand till grenledaren och därefter till tävlingsledaren.
UPPVÄRMNINGSARENAN : All uppvärmning skall ske i C-hallen (Sprinthallen) eller utomhus. I C-hallen finns det
möjlighet att värma upp med startblock och häckar. Här sker även uppropet/Calling i samtliga grenar.
UPPROP/CALLING: Sker i C-hallen, efter ett speciellt schema. Vid uppropet kontrolleras att deltagarna har
reglementsenlig utrustning enligt regelboken § 3.1.1 till 3.3.9 (funktionärerna för denna position förses med
information om vilka regler som gäller). Tävlingsledare Martin Joabsson samlar till en genomgång med vad som
gäller. Spiklängden får högst vara 7 mm. Rätt nummerlapp där reklamen inte är invikt ska också kontrolleras. Allt
ska vara klart i god tid så att Grenledaren/Löpledaren kan hämta de aktiva vid rätt tid. De aktiva har rätt att gå i
spikskor från C-hallen till tävlingsarenan.

LÖPLEDARE OCH GRENLEDARE : Ropar upp och hämtar de tävlande på utsatt tid vid uppropsplatsen/Calling i C-hallen
(Sprinthallen) och marscherar gemensamt in till startplatsen. Efter tävlingen är det deras ansvar att snarast få iväg
de aktiva till prispallen. Funktionär vid prisutdelningen ser efter prisutdelningen till att de aktiva går vidare till
Mixed Zon.
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. Vi kommer även ha tre stycken funktionärer som filmar alla rundbanelopp.
Bandomarna rapporterar regelfel till löpledaren.
KORGBÄRARE : Vi har två grupper korgbärare om åtta i varje. Tjejer och killar blandat Grupp 06, 07, 08 och 09. Vid
varje lopp marscherar ena gruppen korgbärare och placerar ut en korg bakom samlingslinjen 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 mixedzon med korgarna enligt instruktioner. Korgarna lämnas på
anvisad plats bakom pressläktaren. Vi vill att alla korgbärare har på sig en IFK tröja/t-shirt/hood.
LÄNGDHOPP: Kommer i första hand att hoppas på banan närmst läktaren. Vid fler än 15 deltagare kommer båda
banorna användas samtidigt. Alla funktionärer skall under hopp befinna sig mellan längdbanorna och i största
möjliga utsträckning sitta ner på stolarna.
TRESTEG : Kommer i första hand att hoppas på banan innanför längdgropen. Vid många deltagare kan båda
banorna användas samtidigt. Alla funktionärer skall under hopp befinna sig mellan trestegs- och stavhoppsbanan
och i största möjliga utsträckning sitta ner på stolarna.
HÖJDHOPP: Tävlingen kommer att ske på mattan som är närmast kulringen. Vid fler än 15 deltagare kommer
tävlingen genomföras i två pooler efter varandra. 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 stavhoppsbanan på innerplan. Vid fler än 15 deltagare kommer tävlingen genomföras i
två pooler efter varandra. 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 fler än 15 deltagare kommer tävlingen
genomföras i två pooler efter varandra. Alla funktionärer skall under stötar befinna sig så att man varken
skymmer publik eller TV-kameror. Sitt ner om det går.
VIKTKASTNING : Sker från en träring i Tipshallen. Alla funktionärer skall under kast befinna sig så att man varken
skymmer publik eller TV-kameror. Sitt ner om det går. Gemensam prisutdelning för K och M Vikt.
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. Regissören har kontakt med media,
grenledarna, löpledare, speakern och prisutdelaren via walkie-talkies. De kommer således att kunna beordra
fördröjning vid någon tävlingsplats. Det är viktigt att någon vid varje gren (behöver ej vara grenledaren själv) har
walkie-talkien så hen hör vad som sägs och följer instruktionerna. Det är viktigt både för publiken i arenan och de
som har betalat för streamingtjänsten via friidrottskanalen.se. Håkan kommer att finnas i mediarummet för att ha
överblick.
SPEAKERS: Vi kommer att ha tre huvudspeakers i mediarummet. En kvinnlig och två manliga röster. Vi kommer att
ha en innerplansspeaker som sköter intervjuer och kompletterar de två speakers som sitter i mediarummet. De
kommer att jobba efter ett speciellt schema där olika händelser kommer att styras av ett minutschema.

STORBILDEN: Kommer att producera bilder från tävlingen som även speglar livestreaming. Detta inkluderar
intervjuer på innerplan, startlistor, resultatlistor etc. Dessutom kommer grenvärdarnas logga att visas i samband
med presentation av grenen och under prisutdelningar. Allt som har med storbilden att göra styrs från
mediarummet.
TV-MÄSSIGHET: TV kan komma att nyhetsfilma. SFIF kommer att sända via webben (friidrottskanalen.se) under
hela tävlingen. Det är viktigt att alla funktionärer tänker på att aldrig hamna mellan TV, publik och den tävlande.
Fråga grenledaren vart kamerorna är placerade så ni kan undvika att hamna i vägen för dem. Sitt ner när ni inte
arbetar. Så fort ni är klara på innerplan går ni ut.
INVIGNING : KL. 14.05 på lördagen är invigningen. Kommunalråd Eva Johansson inviger tävlingen, även IFK Växjös
ordförande Elizabeth Franklin Nordin hälsar välkommen. Generalsekreterare Stefan Olsson håller ett kort tal samt
delar ut förtjänsttecken till Kjell Ahnstedt. Edit Wulff från Östra Lugnets Friidrottsskola sjunger nationalsången.
Även under söndagen kommer det delas ut tre stycken förtjänsttecken av SFIF.
PRISUTDELNING : Kommer att ske med de tre bästa i varje gren. Strävan är att detta ska ske så snart som möjligt
efter grenens slut. Grenledaren/löpledaren leder efter avslutad final de tre medaljörerna till prispallen. Efter alla
60m/60h kommer speaker ropa ut finallöparna i bakvänd ordning, tex plats 8, 7, 6, 5 osv. När de kommit till topp
tre kliver medaljörerna upp på prispallen och mottager sitt pris i samband med detta. Prisutdelare kommer att
vara representanter från grensponsorer, IFKs ordförande eller annan person. Dessa kommer att presenteras av
speaker och grensponsorn kommer att visas på Storbilden. Alla medaljörer får utöver sin medalj även en
goodiebag som är skänkt av de flesta grensponsorerna.
KIOSKER: Vi kommer ha kiosker i Telekonsult Arena. Utbudet i den ”stora kiosken” i serveringen kommer servera
både mat (lasagne, pastasallad, korv och hamburgare), frallor, baguetter, dryck, kaffe/te, fika och godis. Vi
kommer även ha en provisorisk kiosk vid publikentrén där vi kommer sälja dryck, kaffe/te, baguetter, frallor, fika
och godis. Det går att betala med kort, kontant och Swish. Alla funktionärer hämtar sin mat inne på kansliet,
förutom om man vill ha korv eller hamburgare. Här säljer vi även programblad.
SJUKVÅRD: Vår medicinska personal checkar in som funktionärer. Tävlingsläkaren och en av sjukvårdarna skall
finnas i mixedzon när/om de inte har något att göra, en sjukvårdare ska även finnas vid prispallen. I Mixedzon
upprättar vi ett medicinskt centrum med en skylt så att man hittar personalen om man behöver. 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. Juryn består av ordförande Kjell Ahnstedt (Wärnamo SK), Mikael Wirstedt
(Malmö AI) och Bo Sjölander (Täby IF).
ANTIDOPING : RF:s dopingkontrollanter kommer att genomföra tester. Vi kommer att tillhandahålla två
medhjälpare (en manlig och en kvinnlig Chaperon) från vår organisation. Testerna kommer att ske i
omklädningsrum 3, det som är närmst vaktmästarrummet.

