
 

 

Funktionärs-PM, Göteborg GP tisdag 10 augusti 2010 

 Samling Du anmäler dig först hos funktionärsservice utanför entrén på 
Slottsskogsvallen. Där blir du avprickad och får din funktionärströja samt 
funktionärsfika. Funktionärssamling kl 15.00 om inget annat avtalas med 
ansvarig/grenledare. Samling vid funktionärsservicen. 

 
Om du blir sjuk ska detta meddelas till funktionärsansvarig Åsa Persson på telefon  
0706-07 54 46 

 
 Parkering är gratis på evenemangsparkeringen utanför Slottsskogsvallen. P-biljett 

bifogas detta brev och ska läggas väl synlig i bilen. 
 
 Entré via Slottsskogsvallens omklädningsbyggnad (vaktmästeriet) genom calling. 
 
 Klädsel: Du får en funktionärströja och keps vid avprickningen. Tröjan och kepsen 

skall bäras under hela tävlingen. Vår önskan är att samtliga funktionärer ser prydliga 
ut varför vi helst ser att du bär mörka långbyxor. (m.a.o. ej jeans och shorts). Hela 
och rena skor skall bäras under tävlingen, typ sportskor, ej sandaler. 

 
 Inmarsch gemensamt och stilfullt för innerplansfunktionärer (grenvis) och aktiva sker 

från calling. 
I övrigt gäller ett snyggt, prydligt och diskret uppträdande, tänk på att varje funktionär 
är skymmande för publiken och att tävlingen sänds direkt i TV. Undvik att stå i 
grupp, sitt ner när uppgiften så tillåter. Undvik att ta med personliga ägodelar på 
innerplan.  

 
 Mat: Du får en pastasallad och dricka vid avprickningen. Du får under inga 

omständigheter äta din funktionärsmat på innerplan. Funktionärsfika kommer under 
kvällen att serveras i ett tält bredvid Presstältet vid måltornet. 

 
 Städning Vår ambition är att redan under tisdagskvällen återställer den utrustning 

som vi tagit fram inför evenemanget. Vi räknar med att du stannar en halvtimma extra 
efter galan och hjälper till, så går det snabbt och smidigt.  

 
 Kallelse Måndag 9 augusti kl 18.00 i Friidrottens Hus kommer TV, Regi och 

Tävlingsledning informera om vad som gäller under tävlingen. Alla är välkomna, extra 
viktigt att grenledare/funktion ansvariga är med alternativt skickar en från sin grupp 
för att få informationen. 

 
 Utbildning för kommunikatörer i radioutrustning samt för de som sitter på innerplan 

och skriver in resultat kommer att ske måndag 9 augusti kl. 18.30 på 
Slottsskogsvallen. 

 
 Kontroll av resp. gren/ funktions område skall göras och klarmarkeras till Måns, 

Jenny eller Åsa 
 

I övrigt vill vi redan nu tacka dig för att du ställer upp och gör årets 

Friidrottsgala minnesvärd och till en riktig höjdare. Vi ser alla fram mot en 

fantastisk kväll på Slottsskogsvallen! 

 



 

 

Funktionärslista: 

Projektledare Jan Axelsson/ Ulf Jängnemyr 

Meeting director Per Skoog 

Tävlingsledare Måns Åkerberg 

Teknisk ledare Berndt Andersson/ Andy Senorski 

Funktionärsansvarig Åsa Persson 

Regi/Musik Erik Winerö/ Mikael Romell 

Sekretariat Petra Rodås  

Nr lappar/avprickning Petra Andersson 

Publik Lena Moen 

Löpning Ola Josefsson 

Calling Christian Thomasson 

Korgbärare Robert Boyton 

Höjd Klas Kensfors 

Stav Pär Ulander 

Längd/tresteg Börje Nordin 

Diskus/Slägga/Spjut Roland Oscarsson 

Kula Sara Larsson 

Sjukvård Ingrid Höglund-Karlsson 

Doping Deisa Karlsdottir Holl 

Eltidtagning Per Westerlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


