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Funktionärskallelse 2019

Funktionärsuppdragen är en viktig inkomstkälla för för Hellas Friidrott. Klubben har policy att aktiva över 15 år bör
hjälpa till fyra ggr per år och familjer med barn under 15 år minst fyra pass.
Uppdragen genererar en årlig vinst på ca: 3-400.000kr och kräver ca 400 funktionärsinsatser.
Dessa är viktiga för klubbens ekonomi.
Hellas har många medlemmar som gärna utför sina funktionärsuppdrag, men även en grupp som tyvärr inte utför
sina uppdrag. Därför ber vi er vänligast att fylla i nedan enkät och lämna till din tränare. Alternativt maila alla uppgifter till jeanette@hellasfriidrott.se innan 1 april. Gärna tidigare! De som inte fyller i och skickar in kommer att tilldelas
pass där det saknas hjälpande händer.
Din insats är viktig! Tack!
Kryssa i vilka pass och antal ni kommer till passen
Antal

Ålder Datum
27 april

4 maj
22 maj

1 juni

13 juni

17 aug
7 sep

14 sep

5 okt
12 okt

Uppdrag
Funktionär 21K Halvmaran. På Djurgården lämna ut vatten längs
med banan. Lämpligt för hela familjen. Från 13 år räknas som
pass, men alla kan hjälpa till. Preliminära tider ca 10-15.30
Hellaskastet, på Sätra IP, prel tider 9-18
Klubbkampen, kvällstävling på Björknäs IP.
OBS! I första hand för föräldrar till barn födda 06-07 som deltar i
kampen.
Stockholm Marathon, Vi har ansvar för två bilslussar
OBS! Över 18 år. Ger mycket pengar till klubben
Tid, heldag. Vi kommer ha bilslussar i stan (ej samma som 2018)
SM milen, kvällstävling i City. Vi har ansvar för en bilsluss.
OBS! Över 18 år, ger mycket pengar till klubben.
Tid preliminärt 18-22
Hellashoppet i stav, Sätra IP, heldag
Ramboll Stockholm halvmarathon, halvdag, Kristineberg, City
Banfunktionär från 13 år (35st), Bilsluss från 18 år (15 st)
Dagpass
Björknässpelen 14 september, Björknäs IP, heldag
Barn och ungdomstävling som arrangeras av Hellas friidrott.
Alla barn bör vara med och tävla. Dagpass
Tjurruset. Vi brukar ha vätska på spåret, ej klart
Ett superroligt funkispass som passar hela familjen. Dagpass
Hellasloppet, Hellasgården Nacka, dagpass
egen löpartävling där vi hoppas ha många egna aktiva till start.
Finns många uppdrag som banfunktionär, fiket, nummerlappar,
vätska m m att välja mellan. Banfunktionärer är störst behov av.
Dela ut reklamlappar om våra event på olika lopp/tävlingar runt
om i Stockholm med omnejd.

Antal
35

Övrigt
Från 13 år
yngre kan hjälpa till
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Dock 15 st vuxna

50

Från 13 år

45

Från 13 år
Yngre kan hjälpa till

55

Barn delar ut vatten
och medaljer.
Vuxna på andra
uppdrag.

Från 13 år
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