
 
 
Funktionärs-PM 
 

Vallenklubbarna hälsar dig välkommen till Slottsskogsvallen och Junior-SM 2019!   
Vi är sju stycken föreningar som tillsammans fått Hedersuppdraget att arrangera detta mästerskap. 
 
Här följer lite fakta som är viktig för dig som funktionär 
 
Tävlingens hemsida:   http://friidrott.smfriidrott.com/tavling/jsm-2019  
Tävlingstider    Fredag 9/8 13.00 – 20.00 
      Lördag 10/8 10.00 – 18.00 

   Söndag 11/8  09.00 – 16.00 
 

Funktionärsträff 
Samtliga tävlingsfunktionärer är välkomna på funktionärsträff torsdagen den 8/8 kl 17.30 i Friidrottens 
Hus, vån 2. Vi bjuder på fika från kl 17:00. Grenledare/funktionsansvariga har obligatorisk närvaro, men 
samtliga funktionärer är välkomna. Efter ett kort möte tittar vi över våra stationer inför helgens tävlingar.  
 

Samlingstider på tävlingsdagarna  
 Grenledare - 75 minuter före respektive grenstart, förutom stavhopp som 

skall vara där 90 minuter före grenstart. 

 Övriga funktionärer - 75 minuter före första start om inget annat avtalats med grenledare 
eller funktionsansvarig. 

 

Avprickning funktionärer 
Fredag från kl 11.00, lördag från 08.30 och söndag från kl 07.30. Avprickning sker båda dagarna i 
Friidrottens Hus, omedelbart innanför Blå Porten där du får din funktionärströja och lunchkupong. 
 

Klädsel & Tillhörigheter 
Vi ska visa friidrottssverige at vi är landets bästa arrangörer och då skall vi också vara prydligt klädda.  
 

Parkering 
Gratis parkering under tävlingen på 7-mannaplanerna (grus) bredvid Slottsskogssvallen, (inte Dalens 
grusplaner.) Åk gärna kommunalt om möjligt, det är ont om plats!  
 

Tävlingsdetaljer 
 Grenledare ansvarar för gemensam inmarsch med de aktiva från Calling på bortre långsidan 

 En funktionär går med de tre pristagarna till prisutdelning omedelbart efter avslutad gren (hopp 
och kast), resterande leds ut gemensamt via Calling. 

 Det handskrivna protokollet lämnas till sekretariatet inom två minuter efter avslutad gren.  

 Efter tävlingens slut på söndag hjälps alla åt att städa och återställa Slottsskogsvallen. Ställ 
tillbaka stolar, flaggor, måttband m.m. och när du är färdig med din gren, hjälp andra så går det 
snabbt och smidigt. 

 
Nu jäklar skall vi göra ett verkligt kanonarrangemang för Svensk Friidrott och 
lyfta de aktiva till stordåd!             
                                                Entusiasm och Glädje är helgens motto! 
 


