
Information till grenledare och funktionärer i längd- och tresteg 
En enklare guide för att komma igång med en tävling.  

Före tävling:  
● Kom väl förberedd i tid till tävlingen, grenledare bör vara på plats minst en timme före grenstart och 

övriga bör vara på plats en timme före eller av grenledare uppsatt tid.  
● Använd gärna markering som utmärker vem som är grenledare och/eller informera funktionärer och 

aktiva om detta 
● Kontrollera den tekniska utrustningen samt protokollen på plats.  

Denna består normalt av: 
o Pennor 
o Hårt skrivunderlag för stående sekreterare (om ni väljer att ha sådan som uppropare och 

informatör) 
o Resultattavla (i undantagsfall kan tavlan tas bort) 
o Måttband 
o Mätsticka 
o Koner (3 till tresteg samt 1 till längdhopp) 
o Flaggor (röd och vit)  
o Planka  
o Plastellina (dvs modell-lera) 
o Raka  
o Kratta (kan med fördel uteslutas för en andra raka) 
o Spade 
o Borste 
o Tejp (för tejpning av trestegsplankor och hoppzoner) 
o Protokoll (hämtas så fort tävlingen är i startläge, vilket sker en tid efter det att avprickningen 

avslutats) 
o Tidsprogram 
o Regler 
o Ansatsmarkörer 
o Klocka (används endast om det är någon hoppare som använder mycket tid) 

● Samla alla funktionärer, se till att det finns tillräckligt med funktionärer. Hur många som är tillräckligt är 
upp till varje grenledare att bedöma, men en standarduppsättning kan bestå av följande. (Observera att 
det är gruppens ansvar att fördela rollerna, nedan lista är endast ett exempel på hur en sådan grupp kan 
formeras) 

o Grenledare är även domare med flaggor samt avläsare (viktigaste rollen) 
o Måttbandshållare vid planka, hjälper även till med övertramp samt avstampsbedömning (enklare 

roll) 
o Måttbandshållare vid grop, hjälper även domaren med bedömning av aktivs utgång från grop 

(enklare roll) 
o 1-2 st Rakare i gropen, hjälper även domaren med bedömning av aktivs utgång från grop samt 

ser till att de aktiva går ut rätt håll från gropen samt ej springer in på löparbanorna efter avslutat 
hopp. Ser till att hålla gropen jämn och fin samt banorna sopade från sand när det finns tid för 
detta. (svår och tung roll) 

o 1-2 sekreterare, två protokoll skall normalt föras, ett i datorn samt ett på papper. Se i god tid 
före tävling att sekreterare är utbildade, om inte, gör detta själv eller tillfråga hjälp  

o 1 person vid resultattavla som ser till att tavlan sakta rullas runt så att alla i arenan har en chans 
att se resultatet (enklare roll) 

o 1 uppropare vid de aktiva, för också med fördel ett protokoll så att de aktiva enklare får 
information om tävlingens ställning och resultat 

● Fördela rollerna 
● Informera alla funktionärer om de regler man behöver kunna och man kan bidra med.  
● Få plankor och hoppzoner på plats i god tid före, samt se till att funktionärerna kan hjälpa till med 

information och raka, kratta och borste redan vid inhoppningen.  



● När vi har tresteg med flera plankor, se till att detta skrivs på avprickningslistorna så att sekretariatet kan 
omfördela hopparna i grupper efter de plankor som de skrivit på avprickningslistorna. 

● Kontrollera vem som är sjukvårdskunnig och var denna är i händelse av skada 

Under tävling: 
● Information går före allt annat. Informera de tävlande om vad som gäller t ex 

o Tävlingsområde 
o Var resultaten kan följas 
o Hur många hopp man hoppar 
o Vilket håll vi går ur gropen 
o Om det pågår rundbanelopp eller stavhopp bör information om detta vara av yttersta vikt 

● Låt de tävlande hoppa in så fort de första kommer till gropen samt att vi har funktionärer tillgängliga att 
ta hand om dessa hoppare.  

● Om vi vill ge en röd flagga så går information först, om att vederbörande får en röd flagga samt varför. 
● De yngre (13 år eller yngre) som tummar på regler som inte är solklara (dvs övertramp) bör informeras 

om detta och bör inte få röda flaggor förrän vid grova förseelser eller återupprepade sådana efter 
information. 

● Jobba som ett team för att få tävlingen att flyta, har vi ett pressat tidsprogram så bör vi vara noga med 
att vi har en informativ uppropare samt flinka rakare. 

● Vid tresteg med ett flertal plankor, informera den tekniska ledningen om detta och be om hjälp av dessa 
eller andra funktionärer för bytande av plankor mellan hoppen. 

● Om det uppstår någon incident, lös om möjligt problemet samt tillkalla tävlingsledningen, vid diskussion 
om regelbrott, skriv alltid ned vad som hänt och glöm aldrig att skriva resultat även om något tveksamt 
dömts bort. Bortdömda resultat skall markeras inom parentes i det skriftliga protokollet. 

Efter tävling (varje klass): 
● Se till att städa bort alla ansatsmarkeringar 
● Ta med de tävlande som ska till prispallen 
● Städa och fixa runt gropen 
● Skriv under och lämna in protokollen samt förbered för nästa gren alternativt städa bort all utrustning. 

(Vid flerdagarstävling kan viss utrustning lämnas för nästa dags tävling) 
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