Beskrivning av funktionärsuppdrag hösten 2021
Samhället öppnar upp och det blir återigen möjligt att arrangera långlopp och tävlingar. SAIK kommer
därmed att ha ett stort behov av funktionärer för genomförandet av höstens arrangemang. Störst
funktionärsbehov har vi under den s.k. varvetveckan i september, med lopp som Göteborgsvarvet,
Lilla Varvet och Göteborgsvarvet Marathon och vi behöver nu få in er anmälan!

Varvetveckan i september
Som en av föreningarna inom Göteborgs Friidrottsförbund är SAIK med och arrangerar
Göteborgsvarvet, som är en oerhört viktig inkomstkälla för föreningen. Något som blivit extra tydligt
nu under pandemin, då man tvingades att ställa in helt 2020. Här behöver vi allas er hjälp med att
fylla de olika funktionärspassen! Har ni varit med förut och vill ta ett större ansvar så kommer vi
dessutom behöva fylla på med fler biträdande huvudfunktionärer till våra uppdrag. Hör i så fall av
er till Anna/SAIK:s kansli!
Varvetveckan är en folkfest och är man inte med och springer själv ska man absolut se till att vara
med som funktionär!

Friidrottssektionens uppdrag under Varvetveckan:
1. FLAGGVAKTER Bandel 1a +1b
Datum: Göteborgsvarvet 11/9 & Marathon 19/9
Uppgifter: Hålla löpvägen fri, ställa ut staket samt leda om trafik och gående.
Övrig information: Bandelen är tidigt under loppet och löparna därmed hyfsat pigga och
startfältet fortfarande sammanhållet.
2. VÄTSKESTATION
Datum: Göteborgsvarvet 11/9, ca 7h
Uppgift: SAIK bemannar en vätskestation med vatten och sportdryck vid Handels, dvs korsningen
Vasagatan/Sprängkullsgatan. Löparna är här betydligt tröttare och de flesta kommer här att vilja
dricka. När loppet är igång så är det därför full fart i flera timmar! Några funktionärer börjar
tidigare och ställer iordning samt blandar sportdryck medan merparten börjar senare och langar
vätska och städar upp efter loppet.
Övrig information: Arbetsamt men roligt att vara med där det händer! Ett populärt uppdrag! Är
det någon löpare som verka nära kollaps finns en sjukvårdstation i närheten.
3. MILJÖVÄRDAR
Datum:
• Göteborgsvarvet 11/9: behov av 25 funktionärer som delas in i ett tidigt och ett senare pass.
Ca 7h
• Lilla Varvet 18/9: 15 funktionärer i ca 6h
• Göteborgsvarvet Marathon 19/9: 15 funktionärer i ca 7h
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Uppgifter:
•
•
•

På morgonen utplacering av avfallskärl i evenemangsområdet samt vid behov tömning av
dessa. På kvällen samlas kärlen in igen.
Bevakar så att bananskalscontainern bara innehåller matavfall och inget annat.
Ser till att återvinningen runt start/mål, mässan i Friidrottens Hus samt sponsorbyn i
Slottsskogen fungerar: Insamling av källsorterat avfall från sponsorer/partners till rätt
container (papp & plast).

Övrig information: Uppdraget kan vara fysiskt tungt men är också friare än många andra uppdrag
och på så sätt roligt och tacksamt.
4. PARKERING
Datum:
• Stafettvarvet, onsdag 8/9 kl. 16-19 (5 funktionärer)
• Sportmässan, torsdag 9/9 kl. 12-18 (5 funktionärer)
• Sportmässan och Specialvarvet, fredag 10/9 kl. 10-18 (5 funktionärer)
• Sportmässan, fredag 17/9 kl. 12-18 (5 funktionärer)
• Sportmässan och Lilla Varvet, lördag 18/9 kl. 8-16 (10 funktionärer)
Uppgifter:
• Planera och etablera parkeringsytor på Dalens Grusplan.
• Bemanna infarter och kontrollera flöden av bilar.
• Ta betalt för parkering (swish) och lämna ut parkeringsbiljetter.
• Hänvisa till lediga platser och se till så att alla kommer ut.
• 30–35 platser skall öronmärkas för leverantörer och utställare varje dag. Frölundas
hockeylag och andra hyresgäster med infartstillstånd parkerar gratis.

Fritidsbanken
Datum & tider: Tisdagar kl.16:45-19:15 under perioden 24 augusti – 21 december 2021. Ni som
anmäler er till detta uppdrag tecknar er sedan till ca 3 tillfällen.
Plats: Fritidsbankens lokal under Vallhamra ishall, på gaveln mot Ugglumsleden.
Uppgifter: Bemanning av kommunens fritidsbank, för att lämna ut och ta emot fritidsutrustning som
lånas ut av Partille kommun
Övrig information: Ni som anmält er till fritidsbanken kommer i augusti att få ett schema/länk, där ni
antecknar er till ca 3 pass under hösten. Ni kommer att arbeta två och två och är på plats en kvart
före och en kvart efter, för att öppna/stänga, ställa i ordning och avsluta.

Sävedalsloppet
Datum: Lördag 16:e oktober
Uppgifter: ett flertal olika uppgifter, som flaggvakter, prisutdelare, efteranmälningar,
nummerlappsutdelning, knattelopp, väskinlämning m.m.
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Sävedalen Inomhus
Datum: 5-6-7 november.
Anmälan till Sävedalen Inomhus kommer att öppna senare i höst.

Julgransförsäljning
Datum: 11–23 december
Friidrottens säljplats är vid ICA Supermarket Prima vid nere Göteborgsvägen. Försäljningen börjar
lördagen den 11 december och avslutas den 23 december och ni som anmält er till
julgransförsäljningen kommer i november att få ett schema/länk, där ni antecknar er till det/de pass
ni vill ha. Varje pass bemannas av 1–3 säljare, beroende på dag och tid, och är på ca 3 timmar.

Kommittéer 2021
SAIK har även ett antal kommittéer där vi också behöver er insats. Närmast är det Klädkommittén som
behöver förstärkning.

Klädkommitté
Uppgifter
• Håller i kontakten med Trimtex.
• Arrangerar 2 klädprovningstillfällen/termin.
• Ser till att vi har en provkollektion inför klädprovningen och skickar tillbaka efteråt.
• Ser till att informationen på hemsidan är uppdaterad.
• Svarar på medlemmarnas frågor om kollektionen

Arrangemangskommittéer
-

Premiärloppskommitté
Sävedalsspelskommitté
Sävedalsloppskommitté
Sävedalen Inomhuskommitté
Kioskkommitté
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