
 

Funktionärs-Info nr 2, 31 juli.  

INFORMATION TILL ALLA FUNKTIONÄRER PÅ SM 5 - 7 augusti 

Tack åter igen för att ni är med som funktionärer på SM. Nu laddar vi för de sista dagarna. 

Ni får eller har fått tider för samlingar och uppdrag gruppvis, av gruppansvarig och den sista info som kommer 
här är det som är allmängiltig info för alla funktionärer 

GRUPPANSVARIGE. 

TÄVLING: Ni som är med i sekretariatet, vid någon teknikgren eller löpning.  

Anna Palmerius, tävlingsledare. anna@tjalvefriidrott.se, 070 511 54 36 

PRIS/CEREMONIER/MIXED ZONE: 

Hanna Domfors. hanna@domforskulturmiljo.se 0733-521848 

ENTRE / PUBLIKVÄRDAR:  

Philip Lund. Philip.lund@svemo.se  072 243 27 98 

AKTIVAS SERVICE/INFO: Ni som tar emot aktiva och hanterar service i Stadium Arena 

Cecilia Fogdeson. cecilia.anemos@gmx.net 070 471 28 60 

ARENA: Städ, bygg, sopor, transporter m.m.  

Stefan Malmborg. stefan.malmborg@ekstromstra.se 073 998 52 72 

KIOSKER: (på arenan, för publik) 

Anna Högnelid. noraanna61@gmail.com 0702-739351 

FUNKTIONÄRER. (service med avprickning, fika, luncher, Himmelstalundshallen) 

Madde Svensson. kansli@tjalvefriidrott.se 0760 – 232622, eller 070 – 734 35 75 

MEDIA: (ta emot media och foto vid entré, behjälpliga i mixed zone och medialäktare m.m.)  

Krister Hultberg. krister@tjalvefriidrott.se 076 83 13 459 

PARTNERS:  

Björn Persson, bjorn.bp.persson@telia.com 070 -655 61 55  

Micke Markstedt. mikael@markstedt.se 070 – 558 66 88 

SJUKVÅRD: Åsa Kaljo. fam.kaljo@telia.com 070-7497031 

 

TÄVLINGSFUNKTIONÄRER/GRENFUNKTIONÄRER, PRIS/CEREMONI, SJUKVÅRD, ni får separata utskick med 
Dag-för-dag-listor och tider och vilka som är huvudfunktionärer för olika funktioner 

AKTIVAS SERVICE får info via Cecilia Fogdeson 

ARENA får info via Stefan Malmborg 

KIOSK och FUNKTIONÄRSSERVICE får info via Anna Högnelid och Madde Svensson 

PUBLIK-ENTRÉ får info via Philip Lund och Elin Arshi 

MEDIA-PARTNERGRUPPEN har Krister H och Björn Persson som kontakt 



 

 

Allmänt: 

- Alla funktionärer får fika och matlåda (mestadels är det kalla matlådor, en del varma lådor , från ICA 
Kvantum )  de dagar ni har uppgifter.  
Ni som har långa dagar, tex sekretariat/huvudfunktionärer, får också ytterligare någon matbiljett till 
antingen Thai eller Broadway Kvarterskrog som är våra matleverantörer på arenan. 
Alla samlingar och pauser för funktionärer sker i Himmelstalundshallens foajé. Undantag för er i 
sekretariatet/ tekniska teamet som kan behöva ”äta på plats”, och ev. också ni i Stadium Arena. Ni 
bestämmer gruppvis NÄR ni hittar era pauser.  
Förvara gärna ev. väskor med egna kläder osv.  i just Himmelstalundshallen, ta ej med stora väskor in 
på arenan (ni som är på innerplan får mer strikt förhållning av er grenledare)  
 

- Ni får en funktionärsbricka/ackreditering i nyckelband, funktionärströja, piké och/eller t-shirt, keps, 
samt en liten vattenflaska från Stadium. Klädkod i övrigt: mörka byxor/shorts/kjol. Regnjacka/ponchos 
delas ut vid behov.  
Pikétröjorna är i första hand till er i gruppen TÄVLING eller Huvudfunktionärerna. Övriga i första hand 
T-shirt. Några får både och.  

- Några får också en VÄST att ha som yttre plagg, ex. städ/publikvärdar, ni får besked av Stefan/Philip, 
och får detta på plats.  
 
Ni kan hämta ut er ackrediteringsbricka, tröja, vattenflaska INNAN tävlingshelgen, och då inne i 
foajén i Stadium Arena 
Onsdag 3/8 kl. 17-20 
Torsdag 4/8 kl. 16-20 
Fredag-lördag-söndag finns sedan allt att hämta ut vid er första samling, i Himmelstalundshallen. 
Alt. i sekretariatet/tekniska förrådet i dialog med Krister/ansvarig 
 

- Komradio-kommunikation kommer vi att ha mellan olika grupper/ansvarige, och ibland inom gruppen. 
Ansvariga får komradio-lista med vilka kanaler som gäller.  

- På baksidan av er bricka finns tel. nummer till ansvariga/huvudfunktionärer 
-  
- Ni går in/ut på arenan via antingen Publikentrén mot Himmelstalundshallen, eller Aktivas/Ledares 

entré nedanför 100m-starten, vid förråden. Se arenaskisser. 
 

- Gånggrindarna bakom läktaren kommer att vara låsta, men Publikvärdar och de som behöver får 
koden för dessa. Den ”vanliga Tjalvekoden” fungerar INTE den här helgen 
 

- Tillgång till målhuset är STRIKT begränsad och det är bara ni som har uppdrag i huset som har tillträde 
dit, dvs tävlingsledning, teknik/regi/, pris/ceremoniansvarig, sekretariat och kioskansvariga.  
 
WC för funktionärer:  
WC på föreningsområdet, bakom 100m-starten kan ni använda, likaså WC i Himmelstalundshallen och 
i Stadium Arena.  
Ni som är i målhuset enligt ovan använder WC på övervåningen.  
WC på nedervåningen inne i huset ska bara användas av kioskansvariga och de som säljer och hanterar 
maten på arenan (Thai, Broadway) 
WC på gaveln av målhuset, ingång utifrån, får användas av media och SVT och funktionärer vid mixed 
zone/prisutdelare. Den är också möjlig för aktiva efter mixed zone, eller för aktiva som behöver guidas 
till WC under tävling, tillsammans med funktionär 
 

- Första-hjälpen/sjukvård för aktiva och publik finns. ”navet” är i tält bakom 100m-starten. Hjärtstartare 
finns där.  



 

 

 

 
- Ta gärna cykel/gå/åk kollektivt, om ni bor i Norrköping! Annars skyltar vi upp så att tänkt P för 

funktionärer är utanför H-hallen, eller vid curlinghallen. Vi kommer också att kunna parkera en del 
bilar vid ”grus-utlämningen” bredvid grusparkeringen bakom läktaren, men i första hand ni som 
behöver stå nära förråd/sekretariat.  

- Vi satsar på ett RENT, SNYGGT och HÅLLBART arrangemang. Sopkärl är tydligt uppmärkta, också för 
matavfall, returkärl osv. Ett par sorterings-stationer finns. Cisterner med kranvatten finns på arenan. 
Fyll gärna er flaska och drick kranvatten istället för buteljerat vatten. Återanvänd gärna pappmuggar, 
eller ta med egen kaffemugg. Håll rent och snyggt, alla kan plocka synligt skräp m.m.  

- Den dag/dagar ni ev. inte är funktionärer får ni komma in fritt på arenan och titta på tävlingarna, men 
då har ni ingen reserverad sittplats, (och inte säkert heller någon funktionärslunch. ) Ni måste då ha er 
ackrediteringsbricka och visa upp vid entrén 

- Var gärna pålästa med tidsprogram, PM för tävlande och besökar-info, och arenaskisserna, via -SM-
sidan, https://2022.smfriidrott.se/  

- Ni representerar Tjalve, Svensk Friidrott, Norrköpings kommun. Var glada, artiga, vänliga och service-
minded, som ”alltid när Tjalve arrangerar”    

 

Onsdag 3/8:  
hel arbetsdag på arenan.  tält, staket, avspärrningar, skyltar mm sätts upp på arenan.  
Publik-entrégruppen har möte på kvällen, se mail från Philip. 
Torsdag 4/8: 
hel arbetsdag på arenan. Dukning med bord och stolar, eldragning, tekniktest, ljudcheck osv. 
Grenledarmöte k.l 18, Stadium Arena 
Aktivas Info i Stadium Arena är öppen kl. 17-20 
Arenan är öppen för aktiva samma tid, mest ”känna på banan”, går inte att träna.    
Fredag 5/8: 
Aktivas Info SA öppen 10-20. Aktivas entré öppnar 10.30. Publikentré öppnar 12.00 
Första start 13.00. Invigning 16.00, start finalpass 16.10. 
Lördag 6/8: 
Aktivas Info SA öppen 8.30-19. Aktivas entré öppnar 8.30. Publikentré öppnar 10.00 
Första start 10.30. Finalpass startar 14.15 Nestlé Barnlopp/sponsorlopp vid 14.15.  
Söndag 7/8: 
Aktivas Info SA öppen 10-17. Aktivas entré öppnar 10.00. Publikentré öppnar 11.30 
Första start 12.30. 
 
 
 
 
Väl mött! 
 
Hälsar 
 
Krister Hultberg, Projektledare och Anna Palmerius, Tävlingsledare och ordf. i 
styrgruppen 
 


