
Till Grenledare i teknikgrenarna 
 

Läs igenom detta i lugn och ro innan ni gör ert första upprop. 
 

 
Längd & tresteg 
 

Ni får tre st tävlingsprotokoll. Ett för vardera vind, upprop och protokoll.  Detta så att ni lättare 
skall kunna genomföra era uppgifter under stressade förhållanden. 
Som ni ser är deltagarantalet mycket stort i vissa klasser. I de yngsta klasserna är det 
nödvändigt med köbildning för att tidsschemat skall hållas. Jag vet att de flesta av er är erfarna 
och mycket duktiga. Därför kan vi också ställa höga krav på er. 
Vi har satt upp en målsättning att Världsungdomsspelen skall bli Sveriges bäst organiserade 
tävling för såväl deltagare som publik. Det hänger på oss alla om vi skall lyckas med detta! 
 
Upprop 
 

Vid upprop skall efteranmälda ha med sig en lapp till er, så ni kan sätta upp deras startnum-
mer och namn. OBS! Startnumret måste ovillkorligen finnas på protokollet, annars får den 
tävlande inget resultat. Tidigare år har vi vid några tillfällen fått in protokoll där det endast stått 
ett namn utan vare sig födelseår, klubb och startnummer!  Detta har vi löst efter avsevärt 
merarbete, men den aktive får inte sitt namn på resultatlistan förrän långt senare! 
 
Protokoll 
 

Ni får två lappar där ni fyller i de tre främsta i varje klass. Skriv REK med stora bokstäver på 
dessa om det är tävlingsrekord i grenen! De ena lämnas till speakern i regicentralen och den 
andre till prisutdelaren. Samtidigt för en funktionär de tre pristagarna till prisutdelning till 
prispallen för omedelbar prisutdelning efter avslutad gren. Ger ni dem chansen att lämna 
tävlingsplatsen medför detta förseningar som vi inte har tid med! 
 
Till sekretariatet lämnas sedan följande: 
 

Originalprotokoll med ifyllt slutresultat, placering samt bifogat vindprotokoll. 
Vindprotokollet ser ut likadant som tävlingsprotokollet. Fyll i vind i varje ”resultatruta” så 
kommer det snabbast möjligt upp fina resultatlistor på anslagstavlorna. 
 

OBS! FYLL I START OCH SLUTTID FÖR GRENEN! UTAN DETTA KAN VI INTE SKAPA 
ETT BRA TIDSPROGRAM TILL KOMMANDE ÅR! 
 

Ni lämnar resultatlistorna till ”teknikdatorn”. 
 
Vissa av ovan angivna rutiner är inte som vid vanliga tävlingar. Ullevi är en mycket stor arena 
och vi har ett mycket högt deltagarantal. Snabba prisutdelningar samt en snabb och korrekt 
resultatservice är vår målsättning. 
 



 
När tävlingen nu arrangeras för tjugofjärde året i rad har vi nått över 8.500 anmälningar!! 
Tävlingen har vuxit i omfång och popularitet år från år. Alla aktiva, tränare och föräldrar är 
oerhört tacksamma för det arbete ni uträttar. Vid otaliga tillfällen har jag fått översvallande 
beröm för våra kunniga och entusiastiska funktionärer! 
Enda nackdelen med att göra bra arrangemang är att kraven inför nästa år ökar. Jag hoppas 
att ni, liksom jag, vill leva upp till detta och presentera ett ännu bättre arrangemang än ifjol. 
Jag vet att ni, i vissa grenar och klasser, får det ”skittufft” och att det tidvis kan bli snärjigt 
värre. Men jag vet att ni har kompetens att klara av det! 
Hoppas ni får en trevlig helg, där snabbhet, noggrannhet och glädje är de viktigaste  
ingredienserna för att skapa ett topparrangemang. 
 
Matkuponger och fikabiljetter får ni i funktionärsmottagningen när ni anländer till arenan. Vi har 
kallat er tidigt till ert första uppdrag för att ni skall hinna bekanta er med rutinerna. 
 
OBS! Programmet är så komprimerat att ni när ni går och äter emellan grenarna alltid 
måste avdela en man som hämtar nästa protokoll och kör upprop medan ni andra äter! 
Viktigt också att ha en person som dirigerar inhoppning i höjdhopp. Denne får sedan 
äta när de andra återvänt. Detta måste vi hålla stenhårt på om vi skall ha en chans att 
klara ett stentufft tidsprogram! 
 
Jag önskar Er alla lycka till! Låt oss hoppas att Göteborg kan hälsa alla gäster välkomna med 
gott väder och toppentävlingar! 
 
 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA OCH TUSENTALS TACK FÖR ATT NI STÄLLER UPP! 
 
 
 
Per Crona 
 

 

                                                  


