
Funktionärs PM Sollentuna Combined Events 

Stort tack för att du vill vara med på första upplagan av Sollentuna Combined Events! I slutet av 

denna PM kan du läsa lite mer om denna tävling och tävlingsform. 

Nedan kommer information till dig som funktionär. Bifogat finner du de båda dagarnas tidsprogram 

och funktionärsuppställning för respektive dag.  

Läs detta noga eftersom ditt namn kan finnas på flera ställen (gäller innerplansfunktionärerna). 

Observera också att tidsprogrammet kan komma att ändras under dagen, detta för att de aktiva ska 

få tillräcklig vila om någon gren drar ut på tiden. Tävlingsledaren bestämmer om starttiden i någon 

gren ska ändras. 

I slutet av denna PM kan du läsa lite mer om denna tävling och tävlingsform. 

Covid 19 

Om du vill får du bära munskydd eller liknande skydd men det är inget krav. Håll avstånd till 

deltagarna och till de andra i funktionärsgänget så gott det går. 

Om du är sjuk eller känner av symptom ska du kontakta Åsa Cumlin 076 -131 14 38 eller Sofia Jäger 

Stenberg 070-314 55 08 så snart som möjligt och avstå från att komma till tävlingen. 

Samlingar 

 Lördag Söndag Samlingsplats 

Tävlingssekretariat, 
eltid 

Bestämmer själv 
 

Bestämmer själv  

Speaker 10.00 09.30 Direkt till arbetsplatsen 

Teknisk ledare Bestämmer själv Bestämmer själv  

Entrévärdar pass 1 
 

09.00 
(09.00 – 13.00) 

08.00 
(08.00-15.00) 

Tält 1, som ligger bakom 
måldomartornet 

Entrévärdar pass 2 
 

12.00 
(12.30 – 17.00) 

GPs Entrévärdar Tält 1, som ligger bakom 
måldomartornet 

Funktionärsservice 10.00 09.00 Cafeterian i friidrottshallen 

Innerplansfunktionärer 
7-kamp 

10.20 10.30 (Daniel tar emot) Tält 2, som ligger bakom 
måldomartornet 

Innerplansfunktionärer 
10-kamp 
 

10.00 09.00 (Lou tar emot) Tält 2, som ligger bakom 
måldomartornet 

Jury 10.45 09.45 
 

Leta upp Sofia och anmäl att ni är 
här 

Sjukvård 10.00 09.00 Tält 2, som ligger bakom 
måldomartornet 

Starters Bestämmer själv Bestämmer själv  

 

Klädsel 

Ta på mörka byxor och bekväma skor, du kommer få en funktionärs tröja vid samlingen. Tröjan ska 

bäras under tävlingen. Inga stora reklamdelar på klädseln är tillåtet. 

 

 



Mat 

Lunch intas då det är lämpligt med hänsyn till din arbetsuppgift. Lunchen är portionsförpackad och 

hämtas i friidrottshallens cafeteria. Här kommer det även att finnas kaffe, te, dricka och tilltugg 

under dagen. Det är dock bra att ha med en egen vattenflaska. 

Entrévärdar 

Ni kommer att jobba i par vid entréerna vid Övre entrén (Arenavägen) respektive Nedre Entrén 

(friidrottshallen). Ni kommer att vara tävlingens ansikte utåt varför det är viktigt att ni bemöter 

människor som kommer dit vänligt och tillmötesgående. Ni kommer att få en lista med folk som är 

behöriga att komma in på området. Mer info får ni vid samlingen. Vid problem vid entrén: kontakta 

tävlingsledaren Sofia Jäger Stenberg, telefon 070-314 55 08 

Funktionärsservice och Rest Room service 

Ni kommer att arbeta med att lämna ut lunch till de tävlande, coacherna och funktionärerna. Ni 

kommer också att serva med kaffe, te och tilltugg under dagens lopp. 

Innerplansfunktionärer 

I princip finns det ett 10-kampsgäng och ett 7-kampsgäng, men i vissa grenar kommer en del från 

respektive gäng att arbeta med det andra gänget. Läs därför funktionärsuppställningen noga! 

Glädjande nog har vi lyckats få med flera kompetenta förbundsdomare i respektive gäng – om du är 

osäker på något så är det bara att fråga någon av dem! 

Redskap och utrustning hämtas inför varje teknikgren av respektive funktionärsgäng vid tekniska 

ledningen. Ingång till friidrottshallen vid 100-metersmålet. Efter avslutad gren tar ni tillbaka 

utrustningen till tekniska.  

Referee 

Refereen är den som bestämmer i grenen och tar emot omedelbara protester. 10-kampsrefereen 

ingår i juryn vid protester i 7-kampen och 7-kampsrefereen ingår i juryn vid protester i 10-kampen. 

Refereen kan komma att möblera om i funktionärsuppställningen vid behov. 

Refereen utser några personer i sina respektive gäng som inför första grenstart varje dag gör 

callroom-uppgifter, dvs kontrollerar tävlingsdräkt med mera. 

Medföljare/pappersekreterare 

Detta är en roll som kommer att kombineras med papperssekreterarens, förutom under söndagens 

10-kamp, då blir det lite annorlunda. Medföljaren svarar på de aktivas frågor, visar dem var 

serviceutrymmen finns och berättar om starttiderna ändras. Om deltagare bryter tävlingen ska de 

meddela medföljaren som meddelar tävlingsledningen. 

Datasekreteraren ska efter varje avslutad gren kontrollräkna poängen i samband med att protokollet 

lämnas in i sekretariatet.  

  



 

Tävlingen 

Sollentuna Combined Events ingår i Europeiska förbundets nya challenge tour för mångkampare. 

Tävlingen har världsrankingen C vilket är i paritet med Svensk friidrotts Grand Prix serie som bland 

annat Sollentuna GP ingår i.  

Tävlingen består av två klasser en för kvinnor (K) och en för män (M). I båda klasserna finns det 

europeiska deltagare.  

En mångkampstävling skiljer sig lite från andra tävlingar: 

 Tävlingen genomförs på två dagar 

 Resultaten i varje gren ger en poäng utifrån den internationella mångkampstabellen. 

Poängen från varje gren räknas ihop och den som har flest poäng efter den avslutande 

grenen vinner. Det här gör att ledaren i respektive kamp kan växla under tävlingens gång 

beroende på vilka grenar respektive deltagare plockar flest poäng i jämfört med 

motståndarna.  

 Mångkampen skiljer sig även i grenutförandet på så vis att deltagarna i kast och längdhopp 

endast får 3 försök per gren samt i stav och höjd genom att höjningsintervallet alltid måste 

följas även om man är ensam kvar. Höjningsintervallet i höjd är 3 cm och i stav 10 cm. Det 

betyder att en deltagare som är ensam kvar i höjden kan höja ribban med exempelvis 3 cm, 

6cm eller 9 cm men kan inte höja ribban med 5 cm eftersom det bryter mot 

höjningsintervallet.  

 En mångkampare blir heller inte diskad vid första tjuvstarten utan den får en varning vid 

tjuvstart (obs ej personlig varning som endast fås vid exempelvis ryckning), nästa som 

tjuvstartar blir diskad från den delgrenen och får därmed inget resultat i grenen vilket i 

mångkampsspråk brukar kallas ”nollad”. 

 

Till sist: Varmt välkommen! 

 

Sofia Jäger Stenberg, tävlingsledare och Åsa Cumlin, funktionärsansvarig 


