
FUNKTIONÄRS PM Pallasspelen 2019 

 

Tack för att du ställer upp som funktionär på en av Sveriges största inomhustävlingar 

För att få tävlingen att fungera så bra som möjligt för både aktiva och funktionärer kommer här 

ett PM för vad som gäller för dig som funktionär- Ett PM för de som tävlar finner du på hemsidan 

ik-pallas.se eller i bifogad fil, det är bra att läsa igenom detta då man får reda på vad som gäller 

för just denna tävling. 

Allmänt 

• När du kommer till hallen anmäler du dig i elevköket .se bifogad karta. 

• Du får en funktionärs väst som du efter avslutat funktionärskap antingen lämnar 

tillbaka eller behåller och använder vid nästa Pallasspel. Det är bra om du har en 

vattenflaska med dig som du kan fylla under dagen då det är varmt i 

hallen. Och ni som har en Pallasspelströja ta den med!! 

 

• All mat serveras i Elevköket som du finner vid ingången till Atleticum – skyltat 

• Mobiltelefoner får inte användas på tävlingsarenan utan gå ifrån om du måste 

ringa. Använder du telefonen för att registrera i easy record är det såklart ok.  

• I god tid till varje grenstart vill vi att ni är på plats vid er respektive grop, matta 

eller kastring. 

• Upprop innan grenstart: 15 minuter så var på plats i god tid. 

 

Kast och Hopp utan easy record 

• Efter 3 hopp eller kast går Grenledaren och kopierar resultatlistan i sekretariatet 

(längst ner i hallen) Efter avslutad gren fyller Grenledaren i prisutdelningslistan 

och tar med er pristagarna till prisutdelningen  

•  

• Vid prisutdelningen lämnar Grenledaren den i skrivna listan och går med originalet 

till sekretariatet. OBS! Veteranernas resultat skall lämnas direkt  till sekretariatet 

för behandling innan prisutdelning. 

Med Easy record 

I easy record registrerar du resultaten på dator, platta eller telefon. Se det 

dokument som medföljer kallelsen. Då får du efter avslutade 3 försök upp de 8 som 

går till final och sekretariatet har uppgifterna redan borta hos sig. Vilket gör att du 

slipper gå bort och lämna försöken.  

 

Vid förhinder 

Om man skulle bli sjuk eller av annan anledning inte kan komma i tid, var vänliga 

och meddela Maria så fort som möjligt på telefon   0731-41 41 30                        så 

vi kan försöka hitta en ersättare. Skicka gärna ett SMS  

 

 

 

 

Grenledarna 

Som grenledare har du ansvar för att allt material finns på plats innan grenstart. 

På lördagen efter sista gren skall området runt städas och på söndagen skall 

materialet bort innan ni går hem. 

 

 

Välkomna till Pallasspelen 2019 

IK Pallas, Heleneholms IF, IFK Lund & IK Finish 


