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  Före tävlingsdag registrera i Track and Fieldprogrammet 
 tävlingens namn, plats, datum, tävlingsledares namn, telefon, mail m m. 

 
Registrera vilka tävlingsklasser, grenar, starttider, startavgifter m m som 
ingår i tävlingen. 

 Ta emot anmälan, registrera tävlande i Track and Field programmet, 

 
De flesta svenska föreningar finns i dataprogrammet, om inte får man lägga 
till de som inte finns med. 

 Man bör då ha uppgift om adress dit faktura kan skickas. 
  
 Under tävlingsdag; 

 
Utskrift av startlistor för avprickning som tas ner exempelvis 30 min före 
start. 

 Heatindelning samt eventuell seedning vid sprintgrenar (upp till 400m) 

 
Utskrift av startlistor till funktionärer; (eltidtagning, manuell 
tidtagning,vindmätare samt speaker) 

 
Registrering av resultat i Track and Fieldprogrammet, utskrift av 
resultatlistor (anslagstavla samt speaker/prisutdelare) 

 
Eventuella finaler i samband med löpning (upp till 400m) skall nya startlistor 
upprättas med 6 bästa tider, listor till 

 anslagstavla, eltid, manuell tidtagning, vindmätare, speaker. 
 Startlistor skall lämnas till respektive grenledare. 

 
Efter tävlingens slut; upprätta fullständig resultatlista samt fakturor till resp 
deltagande förening. 

 Komplettera resultatlistan med väder och vindförhållanden. 

 
 
Sända resultatlistor till följande; 

 SFIF Statistik  Box 11  171 18 Solna 

 
Smålands FIF  Kungshallavägen 10  382 43 Nybro 
(markus.andersson@smfif.se) eller fax 0481/550404 

 
Varje förening som haft deltagare med (sänds lämpligtvis tillsammans med 
faktura) 

 Varje Distriktsförbund som haft deltagare med 
 Smålands FIF:s statistikförare för "Backup"; 

 
Anders Grönvall Igelkottsvägen 10 553 07 Jönköping 
(a.gronvall@telia.com)  (Alla klasser) 

 
Bo Björkholm Skorstensgatan 112  393 63 Kalmar (kalmarbo@telia.com) 
(Veteraner, arena) 

 
Christer Svensson  Håkan Sjögrens väg 9 B 352 39 Växjö 
(christersvensson615@hotmail.com) (Hel o halvmara) 

  
 Antal funktionärer som behövs; 

 
2 st som skriver in resultat i T&F programmet, skriver ut startlistor, seedar 
m m. 

 
1 st som sätter upp start- och resultatlistor på anslagstavla, lämnar 
startlistor i grenledare, eltidtagare, 
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 vindmätare, speaker, prisutdelare. 
  
  
 Resultatlistor 

 
Tävlingsplats, datum, arrangör, tävlingsledare, vindförhållanden (med eller 
mot, svag eller stark. Vindstilla?) 

 Samtliga resultat inklusive försöksheat. 
 Födelseår på samtliga deltagare (kräv uppgift om födelseår vid anmälan) 

 
Om tävlingen gått över flera dagar måste det klart framgå för alla grenar 
vilken dag de genomfördes. 

 
Om en tävlande startat med ej fått något giltigt resultat (brutit,3 
övertramp,diskats etc) skall detta redovisas. 

 
Om en tävlande ej startar i en senare omgång till vilken han/hon kvalificerat 
sig skall detta redovisas. 

 Om vindmärtning skett skall detta redovisas enligt följande 
 * 

 * 
  
 * 
  

 Vid eltidtagning (med målfoto) skall alla eltider anges i hundradels sekunder 

 
Då eltid saknas för en tävlande skall den manuella tiden anges i tiondels 
sekunder  

 
Om löpning genomförs i flera heat (med tiderna avgörande) skall resultaten 
i listan redovisas uppdelade i de heat som 

 det verkligen tävlades i (sortera inte ihop tider från flera heat i en enda lista. 

 
För mångkamper skall samtliga delresultat med tilldelad poäng anges för 
samtliga deltagare inklusive de som ej  

 
fullföljt mångkampen. Om en aktiv ej har resultat i en delgren måste det 
klart framgå om han/hon avstått grenen 

 eller misslyckats med att få ett giltigt resultat. 

 
För stafetter skall samtliga medlemmar i samtliga stafettlag anges i 
löpordning. 

 
När andra redskap än seniorredskapen (t.ex vid ungdoms- och 
veterantävlingar) använts skall redskapsvikten anges 

 
För marathon/halvmarathon skall anges namn på den förbundsbanmätare 
som ansvarat för kontrollmätningen av 

 banans längd. 
 


