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Funktionärs-PM Friidrotts-SM 27-29 augusti 2021 
 
INFORMATION TILL ALLA FUNKTIONÄRER 
 
SAMLINGSTID OCH PLATS 
Alla funktionärer kommer få sin samlingstid av sin grenledare/gruppledare. Efter avprickning samlas 
respektive grupp på den samlingsplats respektive grenledare/gruppledare angett.  
 
AVPRICKNING 
Alla funktionärer ska vid ankomst pricka av sig hos Ulrika och Ingrid som kommer ha sin bas i 
funktionärsrummet placerat i Ryahallens kafeteria. Ingång kommer vara skyltad. Här finns en toalett, 
ett litet kylskåp och en mikro. 
 
ANMÄL PAUS 
Om du har en längre paus anmäl dig till Ulrika/Ingrid i funktionärsrummet. Det kan finnas behov av 
din hjälp på annan position. 
 
FUNKTIONÄRSKLÄDER 
Alla funktionärer får en keps samt en pikétröja eller t-shirt beroende på placering. Om det finns 
tröjor kvar när alla fått sin tröja kan funktionärer som arbetar alla tre dagar hämta ut en extra tröja 
vid behov. 
 
Alla förväntas bära mörka byxor. På innerplan skall alla bära långbyxor, ej jeans, utan reklamtryck. 
Skor ska också vara reklamfria och på innerplan undviker vi grälla färger. Eftersom tävlingen TV-
sänds ska funktionärer på innerplan vara så osynliga som möjligt. 
 
Om det är kallt kan man på innerplan ha en mörk långärmad tröja under sin funktionärströja. Övriga 
funktionärer kan ha kofta eller jacka om man kan visa sin tröja så att det är tydligt att man är 
funktionär.  
Vid regn delas regnponchos ut. Mörk regnjacka får bäras på innerplan om den får plats under 
funktionärströjan. 
 
ACKREDITERING 
Alla funktionärer skall bära sin ackreditering väl synlig förutom på innerplan då ackrediteringskortet 
stoppas innanför tröjan. På baksidan av ackrediteringskorten står viktiga telefonnummer.  
 
UTHÄMTNING FUNKTIONÄRSKLÄDER/ACKREDITERING 
Kläder och ackrediteringskort hämtas ut i Ryahallen tisdag 24/8 eller torsdag 26/8 kl 14.00-19.00. 
Långväga funktionärer får sina kläder av funktionärsansvarig på tävlingsdagen. Ta kontakt med 
funktionärsansvarig Ulrika Gustafsson mobil 0702-75 06 87.  
 
FUNKTIONÄRSMAT 
Alla funktionärer kommer få lunch och/eller fika under tävlingsdagarna. Maten kommer finnas i 
restaurangen inne på Borås Arena. Mat som ingår kan variera beroende på den tid man är på 
tävlingsområdet.  
 

Fredag 27/8 Lördag 28/8 Söndag 29/8 
 Frukostfika från 09.00 Frukostfika från 09.00 
Lunch 11.30-14.00 Lunch 11.30-14.00 Lunch 11.30-14.00 
Eftermiddagsfika 14 och 
framåt 

Eftermiddagsfika 14 och 
framåt 

Eftermiddagsfika 14 och 
framåt 



 
ACKREDITERINGSZONER 
SM-området är indelat i olika zoner och vilka som har tillgång till de olika zonerna bestäms av 
ackrediteringskortet. Det kommer finnas skyltar och ackrediteringsvakter. 
  
Ryavallen: 

• Tävlingsområde (löparbanor och innerplan där teknikgrenar pågår) 
• Läktare 
• Måltorn (tidtagning, sekretariat, regi) 
• Pressläktare 

 
Ryahallen: 

• Call room 
• Aktivas Service 
• Uppvärmningsområde  
• Funktionärsrum 

 
Borås Arena: 

• Funktionärslokal för lunch/fika 
• Pressrum 
• VIP-lounge 
• Juryrum 
• Sjukvårdsrum 
• Antidoping – rum för dopingkontroll 

 
Sjuhäradshallen: 

• Uthämtning av föreningskuvert 
 
Funktionärer har tillgång till Ryahallen, tävlingsområdet och funktionärslokal i Borås Arena. 
 
SJUKVÅRD 
Sjukvårdare finns på plats under tävlingarna. Det finns ett sjukvårdsrum inne i Borås Arena, särskild 
ackreditering krävs. Utöver detta finns ett sjukvårdstält dit man kan hänvisa publik. Aktiva har även 
tillgång till två sjukvårdare som kommer röra sig runt och på innerplan. Alla sjukvårdare har en väst. 
 
PUBLIK 
Under gällande restriktioner kan vi ta in 3000 personer som publik. På läktarna ska publik sitta på 
anvisad plats i sällskap om max åtta personer. Mellan varje sällskap ska finnas ett säkerhetsavstånd 
åt sidorna, framåt och bakåt och därför har varannan rad stängts av. På läktarna får publik inte stå 
upp, men kan under pågående tävling tillfälligt lämna läktaren för att gå till kiosk, toaletter, 
hinderbana, sponsortorg etc. 
 
Aktiva som tävlat klart ska lämna tävlingsområdet och då är de att betrakta som publik. Detta 
innebär att aktiva och ledare inte får vara på läktarna om de inte har biljett. Om möjlighet finns 
kommer sektion J (kortsida mot Sjuhäradshallen) att öppnas upp för aktiva/ledare. Denna 
information kommer att uppdateras så fort beslut fattats. 
 
ATT TITTA PÅ TÄVLINGARNA 
Då vi har ett begränsat antal biljetter kan funktionärer inte automatiskt sätta sig och titta på 
tävlingarna när man har en paus eller har jobbat klart. Om en läktarsektion avsätts för funktionärer 
kommer ni få denna information av er grenledare/gruppledare. 



 
KOMMUNIKATIONSRADIO 
Tisdagen 24/8 kl 18.00 hålls en digital utbildning för alla grenledare/gruppledare. Dessa kommer 
sedan visa sin funktionärsgrupp hur kommunikationsradion fungerar. Radio kommer delas ut till de 
funktionärer som är uppsatta på sambandslistan. Övrig kommunikation sköts via mobiltelefon. 
 
GRENLEDAR/GRUPPLEDARMÖTE INFÖR TÄVLINGSSTART 
Onsdagen 25/8 kl 18.00 hålls ett digitalt möte för alla grenledare/gruppledare. 
 
GRENLEDAR/GRUPPLEDARMÖTE PÅ TÄVLINGSDAGARNA 
Fredagen 27/8 kl 11.00 hålls ett möte för alla grenledare/gruppledare på plats inne i Ryahallen. 
Tävlingsmöte för grenledarna kommer hållas kl 9.00 lördag 28/8 och söndag 29/8. 
 
FUNKTIONÄRSSAMLING PÅ TÄVLINGSDAGEN 
Fredagen 27/8 kl 11.30 hålls en samling för alla funktionärer som befinner sig på tävlingsområdet vid 
denna tidpunkt. Om vädret tillåts kommer samlingen hållas på kortsideläktaren närmast Ryahallen. 
Övriga dagar är det samling med respektive grupp enligt information via grenledare/gruppledare. 
 
SÄRSKILD INFORMATION TILL TÄVLINGSFUNKTIONÄRER 
 
ORGANISATION: Grenledaren organiserar grenen, delar ut uppgifter och bestämmer eventuella 
samlingstider under dagen. Omedelbara protester från tävlande och ledare hanteras av grenledaren. 
Kontakta tävlingsledaren vid problem. 
 
MATERIAL: Teknikteamet tar fram material till varje gren. Efter avslutad gren plockar 
grenfunktionärer ihop efter sig men material lämnas kvar på tävlingsplatsen till sista gren är 
genomförd. Längdhopp/trestegsfunktionärer sopar runt gropen. Teknikteamet ansvarar för att ställa 
tillbaka materialet i teknikförrådet. 
 
REDSKAP: Invägning av egna redskap sker i teknikförrådet senast 90 minuter före grenstart. 
Teknikförrådet nås inifrån Ryahallen. Stavar ska dock lämnas in via den grind som finns i staketet vid 
slutet av Ryahallens långsida. Redskap som ska användas under tävlingarna hämtas och lämnas av 
funktionär i teknikförrådet. Privata kastredskap kan aktiva hämta ut i förrådet efter avslutad gren. 
 
LÄNGDHOPPGROPARS PLACERING: Hoppriktning längd/tresteg fastställs senast 2 timmar innan 
grenstart. Vid hoppning mot mål används gropen närmast löparbanorna. Vid hoppning mot 
sprintstarten används gropen närmast gräsplanen. 
 
STAVMATTAS PLACERING: I första hand kommer hoppmattan att placeras så att hoppriktningen blir 
mot publik. Hoppriktningen fastställs senast 2.5 timme innan grenstart. 
 
KULRINGENS PLACERING: Under både fredag och söndag kommer kulringen placerad vid målet att 
användas. Om kastriktning spjut fastställs till denna sida flyttas kula söndag till kulringen närmast 
sprintstarten. 
SPJUTANSATSENS PLACERING: Kastriktning spjut bestäms senast 2 timmar innan grenstart.  
 
INNERPLAN: Uppvärmning är inte tillåten på innerplan utan ska hänvisas till Ryahallen eller ytor 
utanför inhägnat tävlingsområde. Under pågående tävling är innerplan enbart till för funktionärer 
och aktiva. Ledare/tränare får enbart befinna sig i anvisad coachzon.  
 



PROTOKOLL: Resultat skall skrivas ner både manuellt och genom inmatning direkt i dator. Utbildning 
av resultatsystemet ges på plats av supportperson från Elite Timing. Startlistor hämtas av 
grenledare/funktionär i Call Room. När grenen är avslutad ska sekreteraren och grenledare skriva 
under det manuella protokollet, placering och bästa resultat samt tid för grenavslut ska anges och 
protokollet lämnas till sekretariatet. 
 
TIDSPROGRAM: Finns på SM-hemsidan from torsdag 19/8. 
 
TÄVLINGS-PM: Läs Tävlings-PM! Finns på SM-hemsidan from torsdag 19/8. Nedan kommer några av 
de viktigaste punkterna. 
 
AVPRICKNING: Görs i alla grenar senast 60 min före grenstart förutom i stavhopp då avprickning 
görs senast 90 minuter före grenstart. Avprickningslistor finns på anslagstavla inne i Ryahallen. 
 
CALLING: Upprop/Calling är obligatoriskt för alla aktiva och sker i inne i Ryahallen. De aktiva ska vara 
i Call Room 25 min före utsatt starttid i löpgrenarna. 40 min före utsatt starttid i teknikgrenar utom 
stav. 
70 min före utsatt starttid i stav. Grenledare, eller en av grenledare utsedd funktionär, kommer att 
hämta de aktiva inne i Call Room och leda dem in till respektive gren. 
 
INMARSCH:  
Inmarsch för aktiva sker gemensamt under ledning av funktionär. En ledare per aktiv och start, går in 
till tävlingsområdet tillsammans med de aktiva och visas till coachzon av funktionär. 
 
UTMARSCH: 
Sker efter avslutad teknikgren. För de som efter tre omgångar ej har gått vidare till finalomgångarna 
i kast och hopp sker utmarsch gemensamt. All utmarsch från tävlingsplatsen och ut från 
friidrottsarenan sker med funktionär som ledare. Utmarsch för ledare sker samtidigt som de aktiva. 
 
MIXAD ZON: 
Samtliga aktiva skall passera ut från tävlingsområdet via Mixed zone som finns i direkt anslutning till 
målet.  
 
KLÄDKORGAR:  
Korgar för överdragskläder finns vid start för löpgrenar. Korgbärare tar sedan korgar med kläder till 
mixed zone i det tält som finns strax efter mållinjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SM-ORGANISATIONEN:  
 
SM-generaler: Linus Wirén, Anna Hellsten Kronander 
Tävlingsansvarig Svenska Friidrottsförbundet: Daniel Bergin 
Tävlingsledare: Christer Strand 
Teknisk delegat: Mats Svensson 
Teknisk ledare: Hans Thysell 
Tävlingssekreterare: Gabriel Nordangård 
Tidtagning: Christer Falk, Swedish Timing 
Resultat: Elite Timing 
Startledare: Lars Gustavsson 
Löpledare: Ola Josefsson 
Grenledare hopp: Henrik Carlberg, Jonas Holmberg, Jonas Essman 
Grenledare kast: Anna Hellsten Kronander, Ulrika Andersson 
Calling: Jan Engman 
Event Presentation: Silke Tindrebäck 
Prisceremoni: Cecilia Andersson 
Gruppchef Ackreditering: Anna Bejarp 
Gruppchef Publikvärd: Mia Lorentzon 
Gruppchef Entrévärd: Johan Särén 
Ansvarig Sjukvård: Carolihn Bucht 
Funktionärsansvarig: Ulrika Gustafsson 
Pressansvarig: Lennart Andersson 
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