
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilaga 2 till ”Policy för föräldraengagemang” 
 

Information och riktlinjer avseende funktionärer och volontärer vid interna 
och externa arrangemang. (Reviderad 2020-09-29) 
 
Simklubben Elfsborg arrangerar årligen interna simtävlingar samt har åtaganden mot 
Simförbunden gällande externa tävlingar vad gäller funktionärsbemanning. 
För att säkra kvalitén på tävlingarna och ge de tävlande sportsliga förutsättningar har vi därför i 
enlighet med vår ”policy för föräldraengagemang” som krav att, minst en förälder från Simiaden-
yngre och uppåt genomgår funktionärsutbildning.  
För tävlingens genomförande krävs även andra volontärer som ställer upp på olika sätt inom café, 
tävlingsbyrå, försäljning bl.a. i enlighet med de arbetsgrupper som finns att välja bland. 
 
Interna tävlingar (SK Elfsborg arrangerar) 
 
Simklubben Elfsborg planerar för och ansöker om ett antal tävlingar per år på lokal, regional och 
nationell nivå. Vid dessa tävlingar som arrangeras på Borås Simarena och Alidebergsbadet 
kommer de som genomgått funktionärsutbildning av arrangemangs-kommittén ”tävling” att 
schemaläggas, vilken dag och pass man skall hjälpa till på. 
 
Detta görs via ”bemanningslistor” med utgångsläge från vilka arbetsgrupper man uppgett att vara 
med i enligt vår policy för föräldraengagemang. En Excel-lista för respektive tävling läggs ut på 
vår hemsida www.skelfsborg.com under ”arrangemang” där man efter att ha fått mail om detta 
skall bekräfta sitt deltagande eller inte till funktionar@skelfsborg.com ”Grön” markerat namn 
innebär att platsen är bekräftad och tillsatt. Även övriga arbetsgrupper vid tävlingar kommer att ha 
en flik i listan som beskriver funktionen samt namnen på dem som planerats skall hjälpa till.  
 
Externa tävlingar (Västsvenska Simförbundet, Svenska Simförbundet arrangerar) 
 
Under varje kalenderår så skall Simklubben Elfsborg ställa upp med ett visst antal funktionärer per 
tävlingspass beroende på antalet simmare som föreningen deltagare med. Detta informeras 
föreningen efter att startlistan framtagits för aktuell tävling och då utgår vi från de simmare som 
deltager, och som då har funktionärsutbildade föräldrar. Mail skickas ut om detta samt det framgår 
av inbjudan och kallelse till tävlingen om antalet funktionärer. Mail för anmälan sker då till 
funktionar@skelfsborg.com  
 
De tävlingar på årsbasis som detta gäller är DM/JDM i 25 och 50 metersbassäng, vår och 
höstsimiaden, Sum-Sim region samt UGP. 
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Bemanningslistor 
 
En Excel-lista tas fram för varje enskild intern tävling och läggs ut som en ”länk” via vår hemsida 
www.skelfsborg.com under ”arrangemang”. Där framgår det tydligt vilka poster som skall tillsättas, 
vilka dagar och pass som gäller samt vilka övriga poster som måste tillsättas för att få en väl 
fungerande tävling. Här framgår även vilka tider som gäller för tävlingen, samling, start mm 
 
Excel-listan har flera flikar som är anpassade efter de olika arbetsgrupper som är nödvändig för 
tävlingen samt en flik där vi lämnar ”övrig information” om vad som gäller för tävlingen. Dessa 
listor uppdateras löpande och gås sedan igenom vid de för varje tävling planerade 
funktionärsgenomgångarna. 
 
Funktionärsutbildning 
 
Simklubben Elfsborg planerar för och genomför två funktionärsutbildningar per år, vår och höst. 
Tävlingsfunktionär (Steg 1, grundkurs) eller Distriktsfunktionär (Steg 2, fortsättning) framgår av 
inbjudan och föreningens efterfrågan och behov ligger till grund för utbildningsnivån som planeras, 
ibland båda nivåerna på en helg. 
 
Även samverkan avseende funktionärsutbildningar sker med andra sim föreningar så fler 
utbildningstillfällen kommer eventuell att kunna erbjudas. 
 
Praktik vid två tillfällen skall efter avslutad utbildning genomföras innan utbildningen är godkänd. 
Praktiklapp skall därför efter detta insändas till Västsvenska Simförbundet som sedan då delar ut 
funktionärskort till föreningen vilket deltagaren sedan erhåller från vår funktionärsanavarige.  
 
Anmälan för dessa utbildningar sker via en ”länk” som läggs ut på arrangemanssidan. 
Vi ser gärna att alla föräldrar med barn och ungdomar i tävlingsgrupperna genomgår dessa 
utbildningar även om man inte kan tänkas stå som funktionär. Detta för att på ett bra sätt kunna 
förstå ”spelet kring en tävling” och på bästa sätt kunna stötta ledare och aktiva i tävlingssituationer 
där även diskningar kan ske utifrån det regelverk som finns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 till ”Policy för föräldraengagemang” är framtagen av arrangemangskommittén och 
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