
Att tänka på vid arrangemang av tävling 
 
Senast september året före ska sanktioneringsansökan lämnas in till förbunden – 
SvFIF och SmFIF. 
Datum och storlek på tävlingen måste bestämmas. 
Vilka grenar som ska ingå bör vara klart, men kan ändras 2-3 månader före 
tävlingen. 
Huvudsponsor bör vara klar för att veta om man ror iland det hela ekonomiskt. 
 
Övriga sponsorer bör kontaktas i god tid före affischen ska sättas samman.  
 
3 månader före bör affischen skickas ut på remiss till ett 10-15-tal initierade 
klubbledare i Habo FIF 04. 
 
Ett preliminärt tidsprogram görs och diskuteras med ovan nämnda grupp. Kom 
ihåg att inga åldersklasser ska kollidera tidsmässigt med sig själva. Lagom långa 
pass, så att funktionärerna får pausar, men slipper långa väntetider. De yngsta 
grupperna vill vara klara tidigt. Inga farliga kollisioner (t.ex slägga längdhopp osv.) 
Löpningarna brukar sätta ramarna för dagen! 
 
Ev. nya tävlingsmaterial bör beställas. Viktigt med ordning i tävlingsförrådet så att 
man kan se vad som finns och vad som saknas! 
Kolla röda och vita flaggor. 
 
Ytterligare priser tiggs ihop! 
 
Funktionärer tas fram. Bygg på rutinerade grenledare som kan ta ansvar för ”sina” 
medfunktionärers utbildning och närvaro. Projektledaren ska kontinuerligt få in 
namnen på funktionärsnamnen! 
En buffert av 5 funktionärer bör finnas under dagen – dessa kan hoppa in vid kris och 
som avlastning! 
 
Ett PM för tävlingen ska skrivas. 
 
En månad i förväg bör vinnartröjor beställas av Högtryck. Räkna igenom lagret och 
beställ nya. 
 
Priser bör tänkas igenom 1-2 månader i förväg, lagret gås igenom och estimering av 
deltagare i de olika klasserna göras. 
Gåvopriser i de äldre klasserna, banrekordsblommor, personliga rekordpriser, 
lotterivinster, medaljer till de yngsta och glaspriser till mellanåldrarna – samt EN 
vinnartröja till segrare.  
 



Hämta ut priserna veckan innan tävling. 
Förslag: utse inga segrare i 8-årsklassen! 
 
Ett definitivt tidsprogram ska vara klart tisdagen innan tävlingsdagen (lördag eller 
söndag) 
 
Ljudanläggningen ska kollas veckan före OCH en kondensatormick till bör köpas in! 
Kolla batterierna i mikrofonerna. 
 
Musik beställs  
 
Eltiden kollar kablar m.m. 
Tidtagare kollar klockor och byter batterier i dessa och ev. i vindmätarna. 
 
Funktionärströjor och västar plockas fram! 
 
Sekretariatet före tävlingsdagen: Vid stor tävling tas kontakt med Christer Falk 
Track&field 1-2 månader före tävlingen, för att anmälningarna ska kunna läggas in 
via nätet. Detta kostar en slant, men är definitivt mödan värd – vid stor tävling! 
Vid liten tävling skriver sekretariatet själva in alla anmälningar med namn och grenar. 
(se Track&field-manualen) 
 
Om nummerlappar behövs kan dessa beställas via Anders Grönvall IKHP (nummer, 
namn och sponsor kan fås. Brukar vara populärt!) 
 
En invägare bör utbildas och vara tillgänglig hela tävlingsdagen. 
Funktionärerna bör samlas och utbildas veckan före tävlingen. Fredagen träffas alla 
för att sätta upp tält och plocka fram redskap och skyltar m.m. 
 
Avprickningslistor och manuella protokoll måste fram dagen före tävlingen! 
Underlag att skriva på, samt fungerande pennor ska finnas. 
Regnskydd och bord och stolar ska finnas till funktionärerna. 
 
Sekretariatet ska under tävlingsdagen samla ALLA resultatprotokoll i en pärm, 
med ett tydligt system så att resultat lätt kan hittas i denna för tävlingsledaren, då 
denne går igenom resultaten och stämmer av korrektheten mot resultatlistan på 
kvällen!!! (Systemet kan vara upplagt grenvis eller åldersvis, men ett fliksystem 
önskas) 
Alla namn, födelseår, klubbtillhörighet och klasser måste vara korrekta till minsta 
bokstav! 
Resultaten ska under dagen sättas upp på anslagstavlan. 
Avprickningslistor plockas ner vid rätt tid och heatindelning ska då göras. 
 



Prisutdelning går till på följande vis: 
Grenledaren tar med sig pristagarna till prispall, lämnar över protokollet (noggrant 
ifyllt med placeringar och bästa resultat markerat) till prisutdelaren. Skulle 
prisspeakern vara upptagen går man med protokollet till bordsspeakern. 
Prisceremonin utförs och protokollet tas sedan in till sekretariatet. 
Löpningarna görs på annat sätt – då kommer sekretariatet med resultatlapp till 
prispallen och pristagarna ropas upp. 
 
Speakeruppgift att presentera deltagarna, sköta musiken, göra reklam för kiosken, 
prata om sponsorerna, presentera pristagarna, kommentera idrottsprestationerna, ev 
göra små intervjuer, redovisa vissa resultat m.m) Skapa en god atmosfär runt 
tävlingen. 
 
Controllerns uppgift under dagen är att gå runt och kolla att allt fungerar, att alla är 
nöjda, att de funktionärer som behöver avlastning kan få det och fixa till det som 
eventuellt behöver åtgärdas. 
 
Tävlingsledarens roll: 
Att vara högste regelansvarig! 
Att kontrollera att alla resultat är korrekta i resultatlistan! 
Skicka in komplett och kontrollerad resultatlista till SvFIF:s statistikansvarige, 
SmFIF:s statistikansvarige, ALLA deltagande distrikts statistikansvarige, samt ALLA 
deltagande klubbars statistikansvarige! Detta ska om möjlig göras samma kväll 
tävlingen genomförts! 
 
Kioskverksamheten: 
Här behövs en helt separat ”Att göra-lista”, som nuvarande kioskansvarige har koll 
på! 
Klubben bör ha en källsorteringsplan till kommande år! 
 
Efter avslutad tävlingsdag SKA allt plockas in ordningsamt, så att alla 
tävlingsredskap hamnar på därvid avsedd plats! (Det ska vara lätt att hitta till nästa 
tävling!)  


