Funktionärsinformation för Turebergskampen 2019
Här kommer information till de föräldrar som ska vara funktionärer under Turebergskampen
söndagen den 12 maj. Varje träningsgrupp ska ställa upp med 2 funktionärer per träningsgrupp.
Nedan ser ni vilka grupper som ansvarar för vilken del under tävlingen. Samlingen för samtliga
funktionärer sker klockan 08.15 vid kulringen, där kommer Daniel Cortobius ha genomgång av vad
som gäller för respektive gren.
Samtliga funktionärer kommer få en kaffe och en smörgås, biljetten för detta kommer att vara
funktionärsvästen som de får i samband med samlingen. Tanken är att ni ska vara en extra så man
kan turas om att gå i väg och kolla på sitt barn när det tävlar.
Funktion
Serveringen, 2st
Serveringen, 2st
Serveringen, 2st
Längdhopp 1, 2st
Längdhopp 1, 2st
Längdhopp 1, 2st
Längdhopp 2, 2st
Längdhopp 2, 2st
Längdhopp 2, 2st
Kula 1, 2st
Kula 1, 3st
Kula 2, 2st
Kula 2, 3st
60m

Grupp
2012 Blå
2012 Röd
2012 Grön
2011 Blå
2011 Grön
2011 Röd
2011 Gul
2011 Svart
2011 Gul
2010 Blå
2010 Grön
2010 Gul
2010 Röd
2010 Svart

Uppgift
Förberedelser
Försäljning
Försäljning
Resultatinmatning/upprop
Kratta/Sopa
Mäta
Resultatinmatning/upprop
Kratta
Mäta
Resultatinmatning/upprop
Mäta/rulla tillbaka kula
Resultatinmatning/upprop
Mäta/rulla tillbaka kula
Upprop/ställa ordning löpare

Serveringen
Förberedelser – Du som ska stå i serveringen och har hand om förberedelser är den som startar upp
serveringen. Ni har tydliga instruktioner placerade i serveringen där ni kommer börja med att brygga
kaffe, plocka fram det som ska säljas samt förbereda smörgåsar. Det är bara att följa instruktionerna
som finns i serveringen. Ni kommer att börja avsluta och plocka undan vid 11.40.
Försäljning – Du som ska stå vid försäljningen inleder dagen med att ställa upp tältet framför
Sollentuna Friidrottshall. Därefter plockas borden fram och varor som ska säljas plockas fram. Daniel
kommer plocka fram kassan som en person får ansvara för under dagen samt prislistor och
swishnummer. När allt är framplockat återstår det att sälja. Ni kommer att börja avsluta och plocka
undan vid 11.40. När allt är undanplockat hjälper ni till att plocka undan i serveringen sen kan man gå
hem.

Längdhoppet
Resultatinmatning – En person kommer ansvara för resultatinmatning. Uppgiften är inte svår, du ska
fylla i resultat i en resultatlista på en dator samt manuellt på ett papper. Du kommer få tydliga
instruktioner och en tydlig manual för att klara uppgiften.
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Upprop – En person kommer ansvara för att ropa upp barnen och ställa dem i led för att hoppningen
ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Kontrollera löpande efter varje hopp att det är rätt person
som ska hoppa och att nästa person står bakom och är redo. På så sätt minimerar vi tiden barnen
står stilla och det blir en levande tävling.
Kratta/Sopa – En person sopar efter varje hopp den zonen som är kritad efter att man har mätt upp
hoppet. Den andra person krattar gropen efter att hoppet är uppmätt.
Mäta – En person håller i mätinstrumentet och mäter ifrån nedslagsplats i sandgropen. Den andra
personen står vid hoppzonen och mäter ut resultatet med måttbandet. Där den aktive hoppade ifrån
(kommer att synas i den kritade zonen) därifrån mäts hoppet till nedslagspunkt. Den som håller i
måttbandet är den som ropar resultatet till resultatinmataren.

Kula
Resultatinmatning – En person kommer ansvara för resultatinmatning. Uppgiften är inte svår, du ska
fylla i resultat i en resultatlista på en dator samt manuellt på ett papper. Du kommer få tydliga
instruktioner och en tydlig manual för att klara uppgiften.
Upprop – En person kommer ansvara för att ropa upp barnen och ställa dem i led för att stöttningen
ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Kontrollera löpande efter varje stöt att det är rätt person
som ska stöta och att nästa person står bakom och är redo. På så sätt minimerar vi tiden barnen står
stilla och det blir en levande tävling.
Mäta – 2 personer håller i ett måttband. Den som håller i starten på måttbandet (0 cm) är den som
står ute i kastsektorn och tittar på nedslagspunkten. När kulan träffar marken går personen fram och
placerar centimeter noll vid nedslagspunktens börja. Personen som håller i slutet på måttbandet
mäter resultatet genom att mäta ifrån den vita kanten på kulringen. Samma person ropar resultatet
till resultatinmataren.
Rulla tillbaka kulan – Denna person ansvarar för att rulla tillbaka kullorna och jämnar marken ifall det
behövs vid nedslagspunkten.

60m sprintlöpning
Upprop – En person ansvarar för att ropa upp vilka barn som ska springa i respektive heat. Börja med
att ropa upp alla och vilket heat samt bana de springer i/på. Försök sedan att samla barnen ni har
ropat upp i små grupper där de står i respektive heat. På så sätt går det snabbare att få iväg barnen
och lättare att lämna instruktioner. Var noga med att instruera alla att de ska hålla sin bana och hur
startprocessen går till. Startprocessen går till enligt följande: Först står de uppradade vid den vita
punkten någon meter bakom startlinjen. Sen kommer starten säga ”på era platser”, då går man fram
till startlinjen, fötter och händer bakom linjen. Sen säger starten ”färdiga” och sist skjuter den iväg
barnen. Vi kommer inte använda några startblock på denna tävling, det gör man först vid 12–13 års
ålder.
Ställa i ordning löpare – En person ansvarar för att varje barn hamnar i rätt heat och bana när de ska
ställa upp ett nytt heat.
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