
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilaga 1 till ”Policy för föräldraengagemang” 
 

Information och riktlinjer för arbetsgrupper avseende funktionärer och 
volontärer vid interna och externa arrangemang. (Reviderad 2020-09-29) 
 
Inom SK Elfsborgs tävlingsverksamhet så finns ett krav enligt vår ”policy för föräldraengagemang” 
att varje tävlingssimmare minst ska ha en tävlingsfunktionärsutbildad förälder. Detta krav är 
baserat på att många tävlingar som tävlingssimmarna åker på också kräver att SK Elfsborg också 
ställer upp med tävlingsfunktionärer för att man ska få deltaga. Men det finns alltid undantag, där 
det av någon anledning inte fungerar att man klarar av det just där och då.  
 
SK Elfsborg har då lite olika alternativ där man istället kan stötta i nedan 6 olika grupper där varje 
förälder till respektive tävlingssimmare ska anmäla till vilken grupp man vill finnas tillgänglig för. 
Man kan finnas med i flera grupper (men ange gärna vilken som i första hand önskas). Ju fler vi är 
som hjälps åt ju lättare och trevligare blir det för alla. 
Tanken är sedan att inför en tävling så kommer ett förslag (centralt) på bemannings-schema att 
tas fram, där var och en kommer få bekräfta om man kan hjälpa till på det pass man blivit tilldelad. 
 
Följande grupper finns möjlighet att ansluta sig till: 
 
1) "bygga-rigga-tävling-grupp" och "plocka-ner-återställa-grupp" 
2)  ”sekretariat” 
3) ”tävlingsfunktionär” 
4) ”café och försäljning” 
5) ”prisutdelning” 
6) ”Marknad / Partner / Sponsorer” 
 
Mer information nedan om vad respektive grupp ansvarar för: 
 
1) "bygga-rigga-tävling-grupp" och "plocka-ner-återställa-grupp" 
 
I denna grupp så hjälps man åt att ställa i ordning runt bassängen inför en tävling samt plocka 
tillbaka samma saker efter att tävlingen är avslutad. Viktigt att samtligt material läggs tillbaka på 
rätt plats. Utifrån vad det är för tävling så kommer det vara olika krav på vad som krävs som ska 
riggas. Nedan är det specificerat några av de saker som ingår att iordningställa: 
Tidtagningsplattor (gula plattor) ska monteras (skruvas fast) 
Tidtagningsknappar (röda backupknappar) ska monteras (kopplas ihop med plattorna) 
Bryggan ska bäras in och läggas i bassängen 
Vändningsbrätten ska bäras in och sättas på plats 
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Stolar ska bäras ut och sättas fram till varje bana, samt till call-room och resten till publik 
Vattenhinkar och korgar ska bäras fram till varje bana 
Märkning av resp. bana med korrekt nummer (gäller oftast vid 25 meters tävling) 
Prispallen ska bäras fram. 
Vid större tävlingar kan det även bli tal om att följande ska utföras: 
Golv ska lägga på startsidan 
Staket med reklam ska sättas upp 
Mattor ska läggas fram 
Mobila läktare ska monteras 
 
2) ”sekretariat” 
 
I denna grupp hjälps man åt att ”köra” tävlingen rent tekniskt. 
Det handlar om att man får förståelse för hur systemen fungerar tillsammans med varandra och 
hur det hänger ihop med tidtagningsplattorna och knapparna. 
I förväg riggas tävlingen i ett system ”WG2” och sedan körs själva tidtagningen i ett annat system 
”Quantum”. 
Denna grupp ansvarar för att koppla ihop samtliga ”sladdar” på korrekt sätt mot den utrustning 
som finns, dvs få datorerna att vara synkade med tidtagningsutrustning och scoreboard, mm 
Denna grupp ansvara för att denna utrustning plockas fram och efter tävlingen ställs tillbaka på 
sin rätta plats. 
 
3) ”tävlingsfunktionär” 
 
I denna grupp hjälps man åt att ”köra” tävlingen genom att kontrollera att simmarna följer de regler 
som finns. Här krävs det att man har gått en utbildning som tävlingsfunktionär för att man ska 
kunna stötta i denna grupp. 
Denna grupp ansvarar för att material som tävlingsfunktionärerna ska ha finns på plats vid 
tävlingen, dvs funktionärskläder, mappar, pennor, heat-listor, diskningsprotokoll, visselpipor (om 
det behövs), manuella tidtagarklockor (om det behövs), vändningsskyltar, vattenflaskor, 
handdukar (att torka startpallar med), mm 
 
4) ”café och försäljning” 
 
I denna grupp hjälps man åt att hålla igång en café-verksamhet och eventuellt simshop under 
tävlingen. 
Gruppen ansvarar för att samordna det som skänks och inköps görs på det man vill sälja. 
Gruppen ansvarar för att cafét är bemannat någon timme före tävlingsstart för att ställa ordning 
och sedan under hela tävlingen samt någon timme efter för att plocka undan. 
Café-gruppen ansvarar för att det ska finnas fika till tränare/ledare under tävlingen samt till 
tävlingsfunktionärer vid paus. 
Gruppen fördelar personer till eventuell simshop (Speedoshop) om tävlingen så kräver. 
 
5) ”prisutdelning” 
 
I denna grupp hjälps man åt och ansvarar för att prisutdelningar sker vid våra tävlingar. 
Gruppen färdigställer i samverkan med arrangemangsansvarig vilka priser som ska delas ut till 
respektive gren innan tävling, så att det flyter på bra under tävlingen. 
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6) ”Marknad / Partner / Sponsorer” 
 
Denna grupp hjälps åt att få in grensponsorer och priser till våra tävlingar där vi har en ambition 
att det ska finnas. I dagsläget gäller inte detta alla tävlingar som arrangeras av SK Elfsborg utan 
mer de större tävlingarna, där man vill locka fler simmare. 
 
Samtliga grupper kommer att ledas av ansvariga från SK Elfsborgs arrangemangskommitté och 
sker i nära samverkan med SK Elfsborgs arrangemangsansvarige Sportchef Jonas Söderberg 
Vänligen skicka in följande information till mailadress funktionar@skelfsborg.com  samt då vilken 
arbetsgrupp du önskar vara med i rangordnat. Vidare information, riktlinjer för bemanning mm 
finner ni via vår hemsida www.skelfsborg.com under våra arrangemang. 
 
Namn: 
Mailadress: 
Mobilnr: 
Arbetsgrupp: 
Exempel på hur det kan se ut: 
Namn: Carina Askengren 
Mailadress: carina.askengren@haggardenkonsult.se 
Mobilnr: 0734-213314 
Arbetsgrupp: 3 (tävlingsfunktionär) i första hand 
 1 (bygga-rigga,,,) i andra hand 
 4 (café) i tredje hand 
 2 (sekretariat) i fjärde hand 
 osv,,, 
 
Stor tack på förhand så ser vi gemensamt till att fortsatt erbjuda sportsliga och fina tävlingar för 
våra aktiva och deltagande föreningar samt att vår publik får en fin upplevelse. 
 
Simklubben Elfsborg, arrangemangskommittén  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 gällande riktlinjer för arbetsgrupper är framtagen av Arrangemangskommittén 2020-09-29 
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