
Vill du hjälpa till vid Elitserien i Helsingborg?

Den 12+13 februari 2022 ska IFK Helsingborg konståkning i samarbete med Svenska
Konståkningsförbundet anordna dubbel elitserietävling på Olympiarinken i Helsingborg.
Vid ett så stort arrangemang behövs många hjälpande händer på plats.
Pga. rådande pandemi-situation måste arrangörsföreningen räkna med nämnvärt bortfall av
tävlingspersonal på kort varsel. Arrangörsföreningen önskar därför säkra upp tävlingens
bemanningssituation och söker nu frivilliga från övriga föreningar i Skånedistriktet.

Kan du tänka dig ställa upp och hjälpa till vid den dubbla elitserietävlingen i Helsingborg?

Vuxna och ungdomar 15 år och äldre är välkomna att anmäla sitt intresse, genom att snarast fylla i
formuläret under följande länk: https://forms.gle/jmDYaNFEKRmp38UH7.

Tävlingarna kommer att genomföras utan publik, men som volontär kan du kanske trots allt följa delar
av tävlingen direkt på plats! Ange  i  din intresseanmälan, när du önskar vara volontär samt vilken
uppgift du kan tänka dig. För kort beskrivning av de olika volontärs-uppgifterna se nedan.

I första hand behövs följande schemalagd tävlingspersonal:

Sjukvårdare
Chaufförer
Filmare

Utöver det behövs reserver för samtliga uppgifter som kan vara standby, dvs kan komma med relativt
kort varsel vid behov.

Vid ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta IFK Helsingborgs tävlingsgrupp via mail till:
tavling.konstakning@ifkhelsingborg.se alternativt per SMS till 0730-267843.

Beskrivning av volontäruppgifter:

Speaker
Speakern presenterar åkarna och deras poäng. Speakern kommer att få ett manus där det står till
punkt och pricka vad som ska sägas och när. Det är viktigt att ha kontakt med ansvarig domare under
tiden. Speakern bör prata med ansvarig huvuddomare under fredagseftermiddagen/kvällen för
avstämning.
Speakare behövs under tävlingens gång under lördagen, ca 8.30 - 19, och söndagen, ca 8.30 - 17.30.

Musikspelare
Musikspelaren sitter tillsammans med speakern. Personen kommer att få en dator med redan färdiga
spellistor för varje tävlingskategori (ex. Senior Damer Free Program). Personen kommer trycka igång
musiken när åkaren står still och redo för att tävla. Även en spellista för uppvärmningsmusik finns som
ska användas. Ofta får musikspelaren också i uppgift att stoppa tiden på åkarnas åk åt ansvarig
domare.
Musikspelare behövs under tävlingens gång på lördagen, ca 8.30 - 19, och söndagen, ca 8.30 - 17.30.

Filmare
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Filmaren står med ett videokamera på stativ (utrustningen tillhandahålls av förbundet och installeras
av förbundets Tekniska Support) och filmar åkarna som tävlar åt domarpanelen. Teknisk Support
kommer att visa hur utrustningen fungerar..
Därutöver kommer det att finnas en lathund från Svenska Konståkningsförbundet på plats.
Filmare behövs under tävlingens gång på lördagen, ca 8.30 - 19, och söndagen, ca 8.30 - 17.30.

Sjukvårdare
Den person som är sjukvårdare kommer att sitta bredvid rinken och ska vara redo att springa in på isen
vid olycka. Sjukvårdsväskor samt handlingsplan tillhandahålls av arrangörsföreningen. Sjukvårdsrum
finns tillgänglig. Optimalt är givetvis om sjukvårdaren har en medicinsk utbildning som läkare eller
sköterska, dock är det inget krav. Känner man sig bekväm med uppgiften att eventuellt behöva kunna
hantera en olyckssituation och ta hand om en skadad, så får man gärna ställa upp för sjukvård vid
tävlingen.
Sjukvårdare behövs under tävlingens gång på lördagen, ca 8.30 - 19, och söndagen, ca 8.30 - 17.30.

Information och Ackreditering
Personal information och ackreditering sitter i ishallens foajé. De kontrollerar Covid-vaccinationsbevis,
prickar av ankommande deltagare samt volontärer, delar ut namnskyltar och informerar om vad som
finns var i ishallen. Arena-beskrivning kommer att finnas till hands.
Personal vid informations-/ackrediterings-bordet behövs under båda tävlingsdagarna, med start ca kl
07.30 fram till tävlingsslut.

Grindvakt/Kiss & Cry
Grindvakten släpper av och på tävlande. Den åkare som är på tur får inte bli påsläppt förrän den
föregående har lämnat isen. Vid uppvärmning släpps åkarna på när speakern säger ” Åkarna är nu
välkomna ut på isen för x minuters uppvärmning”.
Grindvakten ser även till att åkaren får sitta ostörd med tränaren i "Kiss&Cry" när hen väntar på att få
sina poäng. Efter friåkningen överlämnar grindvakten en minnesplakett till varje åkare.
Grindvakter behövs under tävlingens gång på lördagen, ca 8.45 - 19, och söndagen, ca 8.45 - 17.30.

Tidtagare
Tidtagaren sitter bakom domarna för att säkerställa att åkaren åker inom den tiden som är tillåten. Om
det råder ovisshet kommer domaren vända sig till dig för att fråga vad tiden står på när åkaren har
stannat.
Tidtagare behövs under tävlingens gång på lördagen, ca 8.45 - 19, och söndagen, ca 8.45 - 17.30.

Catering
Personalen i cateringen hjälper till med att brygga kaffe och te, servera lunch och mellanmål till
domare och volontärer, med att ställa fram fika till tränarna, eventuellt med försäljning av kaffe och
fika samt med att hjälpa till med förberedelserna på morgonen och städning på eftermiddagen.
Cateringpersonal behövs främst på tävlingsdagarna på lördagen och söndagen med start vid
7.30-tiden, men även 2 personer på fredagseftermiddagen ca kl 15 - 19.

Chaufför
Chaufförerna hämtar och lämnar deltagare från tågstation/flygplats och kör till/från hotell (Scandic
Helsingborg Nord) eller ishall. Föreningen har lånat två minibussar för de körningar där många domare
behöver transporteras på en gång. "Strökörningar" på fredags- och söndagseftermiddagen evt. med
privatbil mot körersättning. Chaufförer kommer få ett körschema.
Chaufförer behövs på fredagseftermiddagen från och med lunchtid, på lördags- och söndagsmorgonen
mellan ca kl 7 och 8.30, på lördagskvällen ca kl 17 - 19 och under söndagseftermiddagen.

Bygg-support
Bygg-support arbetar enligt anvisning från arrangörens arena-ansvarig och hjälper henne med att bära
fram bord och stolar, sätta upp avspärrningar, prispall, Kiss&Cry m.m.
Personal inom bygg-support behövs i första hand på fredagseftermiddagen med start ca kl 14 - 15.


