
 

 

 

Funktionärs-PM, Göteborg GP lördag 14 Juni 2014 på Slottsskogsvallen 

 Tävlingsinformation  Förtävling pågår kl 14:30 – 15:40 
   Huvudtävling pågår kl 16:00 – 18:00 
 

 Informations och avstämningsmöte torsdag 12/6 kl 18.00 i Friidrottens Hus.  
Regi och Tävlingsledning informerar om vad som gäller under tävlingen. Alla är 
välkomna och det är väldigt viktigt att någon närvarar från varje grengrupp och 
funktion. Detta ansvarar respektive grenledare/funktionsansvarig för. 
 

 Utbildning för kommunikatörer i radioutrustning samt för de som sitter på innerplan 
och skriver in resultat kommer att ske lördag 14/6 kl 12.00 på Slottsskogsvallen. 
 

 Kontroll av utrustning Varje funktion och gren måste under torsdag kväll kontrollera 
att all utrustning fungerar och är på plats. Detta skall också stämmas av med 
tävlingsledare Måns Åkerberg eller biträdande tävlingsledare Josefine Dahlqvist innan 
du lämnar arenan. 
 

 Samling lördagen 14/6 Pricka av dig hos Funktionärsservice utanför entrén till 
Slottsskogsvallens huvudbyggnad. Där får din funktionärströja, din keps samt 
matkupong. Funktionärssamling kl 13.30 om inget annat avtalats med din 
ansvarige/grenledare.  

 
Om du blir sjuk ska detta meddelas till ansvarig på din funktion i förstahand eller i 
andra hand funktionärsansvarig Felicia Hedström på telefon 070-838 89 67 

 
 Parkering är gratis på parkeringen utanför Slottsskogsvallen för funktionärer.  

P-biljett finns längst ner i detta brev och ska läggas väl synlig i bilen. 
 
 Klädsel Du får en funktionärspiké och en keps vid avprickningen. Pikén och kepsen 

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

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

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 TV12 kl 
16.00-18.00. Undvik att stå i grupp och sitt ner när uppgiften så tillåter. Undvik att ta 
med personliga ägodelar på innerplan.  

 
 Funktionärsfika (kaffe/te, smörgås, bulle, frukt) kommer under eftermiddagen att 

serveras inne på Slottsskogsvallen, kl 13-17. Du får under inga omständigheter äta 
ditt funktionärsfika på innerplan. 

 
 Städning Ambitionen efter tävlingen är att redan under lördag kväll återställa 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. 



 
 
 
 

 ”After work” Efter du gjort din insats är du välkommen till tältet inne på 
Slottsskogsvallen för en grillbuffé i goda vänners lag med lite eftersnack, ca kl 18.30-
20.00 

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

minnesvärd och till en riktig höjdare. Vi ser alla fram mot en fantastisk dag på 
Slottsskogsvallen! 

Funktionärslista: 

Projektledare Anna Linner 

Meeting director Per Skoog 

Tävlingsledare Måns Åkerberg 

Domarledare Josefine Dahlqvist 

Teknisk ledare Andy Senorski  

Funktionärsansvarig Felicia Hedström 

Regi/Musik Erik Winerö/ Mikael Romell 

Sekretariat/Nr lappar Gunnel Jansson 

Löpning Lars Danielsson 

Calling  

Korgbärare IFK Göteborg 

Höjd Rolf Buiten 

Stav Per Ulander 

Längd/tresteg Christer Strand 

Diskus/Slägga/Spjut Roland Oscarsson 

Kula Kristian Pettersson 

Sjukvård Pia Ringius 

Doping Patrik Jagstedt 

Eltidtagning Jonas Jerrelind 
 
 
 


