
 

 

Funktionärs-PM, Göteborg Friidrott Grand Prix  
lördag 5 september 2015 på Slottsskogsvallen 

 Tävlingsinformation  Förtävling pågår ca kl 13:00 – 14:40 
   Huvudtävling pågår kl 15:00 – 17:00 

Eftertävling löpgrenar ev 17.00–17.20 
 

 Informations och avstämningsmöte fredag 4/9 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. 
 

 Komradios kommer användas liksom datorer vid varje gren. Info gällande 
komradios ges i samband med att grenledare prickar av sig och hämtar sin apparat. 
Info gällande datorerna fås vid personal på innerplanen. 
 

 Kontroll av utrustning Varje funktion och gren måste under fredag kväll kontrollera 
att all utrustning fungerar och är på plats. Detta skall också stämmas av med 
tävlingsledare Lars Danielsson innan du lämnar arenan. 
 

 Samling och uppstart lördagen 5/9 Pricka av dig i Friidrottens Hus just innanför blå 
porten. Där får din funktionärströja, din keps samt matkupong.  
Om inget annat bestäms med din ansvarige sker samling och uppstart kl 11.00 på 
överenskommen plats. Arenan skall stå klar för öppning 11.30 (öppnar 12.00). 

 
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 grusplanen utanför Slottsskogsvallen för funktionärer.  

P-biljett finns i utmailat PM och skall läggas väl synlig i bilen. 
 
 Klädsel Du får en funktionärspiké och en keps vid avprickningen. Tröjan och kepsen 

skall bäras under hela tävlingen. Om det är kyligt är det ok med en underställströja 
(svart/mörk), men pikén ska vara synlig och överst. Samtliga funktionärer skall se 
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 på STV 
Play kl 15.00–17.00. 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. Du får under inga omständigheter äta ditt 
funktionärsfika på innerplan. 

 
 Städning Vår ambition är att efter tävlingen återställer vi arenan genom att tar tillbaka 

den utrustning som vi tagit fram inför evenemanget. Vi räknar med att samtliga 
stannar efter galan och hjälper till, så att går det snabbt och smidigt. 
 

 ”After work” Efter du gjort din insats är du välkommen till tältet inne på 
Slottsskogsvallen för en bit mat i goda vänners och kollegors lag ca kl 17.45–19.00 

 



 
 
 
 

Vi vill redan nu tacka dig för att du ställer upp och gör årets  
Göteborg Friidrott Grand Prix till en riktig höjdartävling.  

Vi ser alla fram mot en fantastisk dag på Slottsskogsvallen! 

Funktionärslista: 

Funktion Namn Telefonnummer 

Projektledare/Meeting Director Anna Linner 0707-90 38 84 

Tävlingsledare Lars Danielsson 0703-72 48 64 

Funktionärsansvarig Felicia Hedström 0708-38 89 67 

Elitansvarig Johan Wettergren 0700-91 60 54 

Athlete Liasion Mario Bassani 0704-85 00 01 

Arenaansvarig Johan Söderberg 0707-97 21 73 

Teknisk ledare Andy Senorski  0707-92 38 90 

Regi/Musik Filip Möller 0735-25 03 23 

Sekretariat Åsa Persson 0731-44 16 34 

Nummerlappar/Info Anna Alsér 0707-39 07 62 

Funktionärsavprickning/Info Felicia Hedström 0708-38 89 67 

Löpning Ola Josefsson 0723-93 64 31 

Calling Jenny Kågebäck 0702-88 10 63 

Korgbärare IFK Gbg  

Höjd George Olvik 0765-05 31 35 

Stav Hans Bagge 0760-44 60 50 

Längd/tresteg Christer Strand 0708-12 29 62 

Diskus/Slägga Roland Oscarsson 0700-91 98 37 

Sjukvård   

Antidoping Deisa Karlsdottir-Holl 0705-41 46 64 

Eltidtagning Morgan Persson 0705-84 64 72 

 
 
 


