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Beskrivning av tävlingspersonalens uppgifter
Dubbla elitserietävlingen på Olympiarinken 12 + 13 februari 2022

Domare-chaufförer
Målgrupp: Vårdnadshavare

Körning av domare med befintlig minibuss eller med egen bil (mil-ersättning) från Ängelholms flygplats, Helsingborg C
/ hotellet till ishallen och tvärtom vid överenskomna utsatta tider enligt framtaget körschema. Huvudsakliga tider där
chaufförer behövs är:
- på fredagen från lunch - kvällen
- på lördagen och söndagen ca kl. 07.30 - 09.00
- på lördagen ca kl 18 - 19
- på söndagseftermiddagen
Det hjälper också om du kan ställa upp för endast någon enstaka körning.
Viktigt att alltid kontrollera att du fått med alla som du ska transportera och att hålla tider så ingen missar sitt tåg /
flyg.

Kontaktperson: Hotel- och transportansvarig Ann-Katrin Wetterlöv

Bygg-Support
Målgrupp: Främst vårdnadshavare, eventuellt äldre åkare

Bygg-supports ska med fördel träffa arena-ansvarig i ishallen någon vecka innan arrangemanget för att gå igenom vad
som behöver göras på fredagen innan tävling, så allt flyter på på när det väl gäller.

Bygg-support Domarbås:
Möter upp vid föreningsrummet vid angiven tid på fredagseftermiddagen ca. kl 14. Hjälper arenaansvarig och
vaktmästare med att rigga i ordning domarbåsen enligt plan. Hjälpa med framplockning av SKF-datorutrustning ur
förvaringsutrymmet. Hjälper teknisk support med uppsättning av datorutrustningen enligt teknisk supports
instruktioner. Bara denna bygg-support får vistas i domarbåset ihop med Teknisk Support när datorutrustningen sätts
upp.

Kontaktpersoner: Arena-ansvarig Karina Ingman och Teknisk Support A-/B-hallen

Bygg-support Arena:
Möter upp vid föreningsrummet vid angiven tid på fredagseftermiddagen ca. kl 13. Hjälper med att rigga i ordning
enligt framtagna planer: Kiss&Cries, publikplatser (endast B-hallen), prispall och hörn för prisutdelning (endast A-
Hallen), avskärmning av domarbåsen, diverse avspärrningar, framplockning av diverse bord och stolar,
iordningställande av foto-/media hörn osv.

Kontaktpersoner: Arena-ansvariga Karina Ingman och Ingela Reimers

Sjukvårdare
Målgrupp: Vårdnadshavare som känner sig trygg med uppgiften (inget krav på medicinsk utbildning!)

Det ska under pågående elitserietävling finnas två sjukvårdare i varje hall, dvs. totalt 4 sjukvårdare i Olympiarinken.
Varje vuxen som känner sig trygg med att hjälpa till om olyckan skulle inträffa får ställa upp som sjukvårdare vid
tävling, men har med fördel HLR- och ABC-utbildning om inte till och med en “riktig” medicinsk bakgrund.
Viktigt att du som sjukvårdare alltid ska finnas intill sargen vid pågående tävling / officiell träning.
Bekanta dig med sjukvårdslådans innehåll och handlingsplanen vid olycka/skada. Bekanta dig med var ytterligare
sjukvårdsutrustning i hallen finns samt med sjukvårdsrummet.
Du erhåller en komradio för direktkontakt med skiljedomare och speaker.
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Stäm alltid av med skiljedomare innan du går ut på isen. Ta på befintliga broddar om du måste ut på isen för att titta
till en skadad.

För mer information se också Svenska Konståkningsförbundets instruktion för sjukvård vid tävling:
SKFs instruktion för sjukvårdsteamet

Kontaktperson: Sjukvårdsansvarig Marie Avinder

Informationsdisk och ackreditering
Målgrupp: Vårdnadshavare och äldre åkare

Avprickning av åkare, tränare och tävlingspersonal.
Utdelning av “namn”-/tävlingspersonalskyltar, tröjor och västar till tävlingspersonalen.
Allmän information till åkare, tränare, publik vad som finns var i hallen och om tidsschemat.
Avprickning av domare inför transporter till hotel/station/flygplats enligt framtagna transportlistor.

Kontaktpersoner: Sekretariat och ansvariga tävlingspersonal Milla Kaarna och Lotta Persson

Grindvakt / Kiss&Cry
Målgrupp: Vårdnadshavare

Grindvakter /Kiss&Cry ansvarar för åkare-påsläpp på signal från speaker. Kontrollerar utifrån den detaljerade
startlistan att uppvärmningsgruppen är komplett och rätt åkare finns vid påsläppet. Behöver komradio för att vid
behov kunna informera skiljedomare om någon åkare saknas. Stänger sargdörren. Ta bort kvarglömda kläder från
sargen. Ansvarar för lugn vid sargen i påsläppsområdet, gäller även platsen med nerplockat plexiglas för tränare.

SKFs instruktion för grindvakter

Ansvarar för att åkare och tränare i Kiss&Cry får sitta i fred efter avslutat åk i väntan på poängen.
Ansvarar för utdelning av minnesplaketter till varje åkare efter avslutad friåkning.
Informerar arenaansvarig om något i Kiss&Cry behöver fyllas på (vatten, frukt, näsdukar).

Kontaktperson: Grindvaktsansvarig Katarina Quekfeldt Luczak

Filmare
Målgrupp: Vårdnadshavare samt äldre åkare

Lathund Kameraoperatör/Filmare

Filmning med kamera som tillhandahålls av SKF och installeras av teknisk support.
Teknisk support visar hur den fungerar. Möt helst upp under fredagseftermiddagen för introduktion.

Kontaktpersoner: Teknisk Support samt Personalansvariga Milla Kaarna och Lotta Persson

Speaker
Målgrupp: Vårdnadshavare eller vuxna åkare

Ropar upp åkarna enligt speakerinstruktion: Instruktion för Speaker

Viktigt att de som ställer upp som speaker känner sig bekväma med att tala inför publik.
Ska ha tidtagarur och komradio för kontakt med skiljedomare och sjukvårdare / grindvakt.
Kort avstämningsmöte med skiljedomare sent på fredagseftermiddagen - så planera in en tid för detta.
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Går igenom startlistan innan tävlingen och tar reda på hur deltagarnas namn uttalas.

Kontaktperson Speaker: Malin Göransson

Musikspelare
Målgrupp: Främst åkare i ungdoms- eller juniorklasserna

Spelar musik under pauser, uppvärmning och tävlingsåk. All musik finns uppladdad i avsett program och spelas från
dator. Samarbete med speaker. Skiljedomare avgör om musik ska stoppas, spelas om etc. och kommunicerar detta till
speaker. Inga förkunskaper behövs, programmet är mycket enkelt.

SKFs instruktion för musikspelare

Kontaktperson för musik: Malin Göransson

Istrampare
Målgrupp: Främst yngre åkare

Istrampare-uppgiften passar bra även för något yngre åkare i våra nummer-grupper. Som istrampare hjälper du till att
fixa i ordning isen ihop med några andra åkare från våra träningsgrupper. Du kommer att bli visad av våra tränare hur
du ska göra vid ett träningspass innan tävlingstillfället.

Vid tävlingen kommer en av de äldre åkarna från grupper 1 eller 2 vara din kontakt. Ni möts allra senast 30 minuter
innan utsatt spoltid i omklädningsrum 9. Ta på dig skridskor och IFK-föreningsjacka. Övrig istrampare-utrustning, bl.a.
hink och spade, kommer du får av din kontaktperson på plats.

Kontaktperson: Roclynn Christiansson samt istrampare-ansvariga på plats enligt bemanningsschema

Tidtagare
Målgrupp: Främst åkare i ungdoms- eller juniorklasserna

Tidtagaren sitter bakom skiljedomaren och tar tid på åket samt meddelar skiljedomare vid programmets halvtid.
Skiljedomaren ger instruktioner om hur tidtagningen ska gå till innan tävling. Tidtagaren behöver vara på sin plats
innan uppvärmningsgruppen är på isen.

SKFs instruktion för tidtagare

Kontaktperson: Personalansvariga Lotta Persson och Milla Kaarna

Domarservice / Mat&Fika
Målgrupp: Vårdnadshavare eller äldre åkare

Serverar teknisk delegat, teknisk support, teknisk kontrollant och skiljedomare med fika och förfriskningar på
fredagseftermiddagen.

Domarservice under tävling
Har hand om all mat-, fika- och förfriskningsservering för kompletta domarpanelen av en deltävling antingen ES04
eller ES05, dvs. är denna deltävlingens panels kontaktperson med avseende på alla slags kost-relaterade frågor, se
avsnitt “i domarrumet” i följande instruktion från Svenska Konståkningsförbundet:
https://www.svenskkonstakning.se/globalassets/svenska-konstakningsforbundet/dokument/tavla2/for-
arrangorer/gemensamma-dokument/2021-2022/arbetsinstruktion-domaransvarig.pdf

Domarpanelerna använder den stora möteslokalen på andra våningen, möteslokal 2, under alla sina pauser.

Kontaktperson: Mat&Fika-planering Maria Österberg
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Övrig personal på mat&fika
Har hand om all servering/försäljning av mat-, fika- och förfriskningar med undantag av domarpanelens rum:
- fika tränarbord (omklädning nr 7)
- lunchservering IFK-tävlingspersonal (omklädning 9)
- läsk, juice, vatten i antidopingrummet (domarrummet i B-hallen)
- vatten för åkare
- Kiss&Cry-”fika”
- evt. fikaförsäljning i foajén

Kontaktperson: Mat&Fika-planering Maria Österberg

Med vänliga hälsningar,

Tävlingsgruppen IFK Helsingborg Konståkning,

Tävlingsledning: Kristin Demuth och Tez Gustafsson
Sekretariat och tävlingspersonal: Lotta Persson och Milla Kaarna
Arenaansvariga: Karina Ingman och Ingela Reimer
Mat&Fika-ansvarig: Maria Österberg
Transport- och hotelansvarig: Ann-Katrin Wetterlöv
Musik- och träning: Malin Göransson


