Funktionärsbrev nr 2 december 2016
Hej funktionär under Svenska Skidspelen 2017.

Julhelgerna är strax på ingång, vilket betyder att det bara är ungefär en månad kvar tills
Svenska Skidspelen 2017 rullar igång. Tiden går fort, så här kommer ytterligare information
till dig som funktionär/volontär.
Vi kan börja med två glädjande nyheter.
Andreas Bertilsson har tagit på sig övergripande ansvaret för IT-nät, El och
radiokommunikation, en viktig post som har löst sig på ett mycket bra sätt.
Vi kan även meddela att Dalarnas egna landshövding, Ylva Thörn, kommer att öppna upp
tävlingarna under öppningsceremonin.
Funktionärs/Volontärs maten kommer att serveras till de personer som arbetar minst 6
timmar per dag under lördagen och söndagen. Maten kommer att serveras i A-hallen på
Lugnet. Tider för servering kommer i nästa utskick av funktionärsbrevet.
Det saknas fortfarande en ansvarig för attachésektionen. Vi är mycket måna om att få in tips
och förslag på passande personer. Hör av dig till kansliet eller till Jimmy Birklin om du vet om
någon lämplig person.
Viktigt för dig som funktionär/volontär är att vi alla tar ett gemensamt ansvar beträffande
färdigställande och avveckling av de olika funktionerna såsom möblering, iordningsställande
av bänkar, skyltar m.m. Vänta inte till sista minuten utan se till att ha lite marginaler inför
tävlingarna. Det är viktigt att alla tar ansvar för det som behöver göras inom varje sektion
och funktion, och att alla hjälps åt med detta, så att inget glöms bort eller faller mellan
stolarna.

All information och uppgifter som behövs för ackreditering ska in till respektive
sektionsansvarig. Ett ackrediteringsdokument har ställts iordning, och det måste fyllas i
korrekt för att erhålla ackreditering. Kontakta din funktions- eller sektionsansvarige så att du
kommer med i dokumentet. Kansliet sammanställer och gör klart för tryck. Deadline är 5
januari. Kontakta kansliet om du har frågor.

Två viktiga saker
1

Hjälp till att hålla nere kostnader


Använd så mycket som möjligt av din klubbs materiel, verktyg eller gärna dina
egna i förberedelse- och efterarbetet.



Föreningen Svenska Skidspelen samt dess medlemsföreningar ska enligt avtal
vara beredda att upplåta eget material, egna verktyg och egna lokaler utan
kostnad i samband med genomförandet av arrangemanget.

2 Var Skidspelambassadör





Hjälp till att sprida information om arrangemanget.
Du som funktionär är betydande och viktig för att bidra till den stora
folkfesten vi vill ha. Prata väl om arrangemanget, sprid information och var
budbärare. Dela gärna de nyheter som läggs upp på Skidspelens hemsida
(http://skidspelen.se/)
och Facebooksida (https://www.facebook.com/skidspelen/?fref=ts).
Värva gärna vänner och bekanta som publik. Och tipsa släkt, vänner och
arbetskamrater att ge bort biljetter i julklapp eller nyårspresent.
Fredagen 23 december kommer tryckta affischer för marknadsföring av
arrangemanget. Kom gärna in och hämta ett antal för uppsättning på diverse
platser när du är ute och reser.

Bifogat i detta brev finns två dokument. Ena är programmet för tävlingarna. Det är i
dagsläget preliminärt, men några större justeringar blir det troligtvis inte. Det andra
dokumentet var de olika funktionerna håller hus någonstans, exempelvis VIP i gamla
idrottsmuseet och så vidare.
Nästa funktionärsinformation planeras skickas ut under vecka 2. Om du har frågor, eller
önskemål om vad ska som finnas med i brevet, kontakta då nedanstående eller din sektionseller funktionsansvarige. Kom även ihåg att anmäla dig till funktionärernas Kick-Off dag
söndagen den 22 januari. Anmälan via doodle http://doodle.com/poll/qgcpy7keqx6xt85q senast
tisdag 17 januari.

Kansliets öppettider under helgerna
27/12 Tisdag
28/12 Onsdag
29/12 Torsdag

kl 8-15
kl 8-15
kl 8-12

2/1 Måndag
3/1 Tisdag
4/1 Onsdag
5/1 Torsdag

kl 8-15
kl 8-15
kl 8-15
kl 8-12

Hör gärna av er innan besök så det är säkert att någon finns på kontoret.

Så länge önskar vi dig en God Jul och Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar
Linn Grälls
Svenska Skidspelens AB
Kansli ansvarig
linn@skidspelen.se

Sören Lindblom
Föreningen Svenska Skidspelens
Kontaktperson i funktionärs frågor
sr.lindblom50@gmail.com

070-388 51 56

070-247 64 31

Bilaga 1.

Program Svenska Skidspelen 28-29 januari 2017

version 2016-12-20

Program
Lördag 21 jan
11.00 – 14.00

Arenan finjusteras och görs redo

Söndag 22 jan
08.00 – 21.00

Transportcentral finns per telefon och vid behov på Scandic (ej i något rum)

10.00 – 14.00

Stora funktionärsmötet inkl. rundvisning arenan

16.00 – 20.00

Teamservice klar och bemannad

Måndag 23 jan
08.00 – 21.00

Transportcentral finns per telefon och vid behov på Scandic (ej i något rum)

09.00 – 15.00

Teamservice öppen

11.30 – 13.00

Banor öppna för träning

18.00

Informationsmöte Teams på Scandic TL ansvarig

Tisdag 24 jan
08.00 – 21.00

Transportcentral finns per telefon och vid behov på Scandic (ej i något rum)

09.00

Arbete med uppsättning av reklam och TV positioner pågår

11.30 - 13.00

Banor öppna för träning

09.00 – 15.00

Teamservice öppen

Onsdag 25 jan
08.00 – 21.00

Transportcentral finns per telefon och vid behov på Scandic (rum från 16.00)

16.00 – 21.00

Attachécentral iordningställs

16.00 – 21.00

Transportcentral iordningställs

09.00 – 15.00

Teamservice öppen

09.00 – 12.00/14.00– 16.00

Banor öppna för träning, Falun

14.00 – 17.00

Mediacentralen byggs upp i SSFs nedre fika avdelning.

Torsdag 26 jan
06.30 – 11.00/ 16.00- 22.30

Attachécentral öppen

08.00 – 21.00

Transportcentral öppen

08.00 – 20.00

Teamservice öppen

11.00 – 14.00

Banor öppna för träning

17.00 – 19.00

Mediacenter öppen

Fredag 27 jan
08.00 - 21.00

Attaché och transportcentral öppen

08.00 – 20.00

Teamservice öppen

08.00 - 18.00

Järlindens gård tillgänglig. OBS SVT har sina morgonmöten

10.00 - 21.00

Mediacenter öppen

10.00 - 16.00

Race Office öppen

13.00 – 15.00

Officiell träning Sprint

14.30

Presskonferens Skidspelen, mediacenter

15.00

Presskonferens Svenska Längdlandslaget, mediacenter

15.30 – 16.30

TV-Testtävling Sprint

16.45 – 17.45

Stadion görs klar till f-stafett

18.00

Lagledarmöte Sprint, Högskolan Falun

18.00

Företagsstafetten 4x1,5km

Lördag 28 jan
08.00 - 21.00

Attaché och transportcentral öppen

07.00 – 20.00

Teamservice öppen

09.00 – 21.00

Mediacenter öppen

09.00 – 16.30

Race Office öppen

09.00

Nationalarenan öppnar

10.00

Publikunderhållning och servicekiosker/tält öppnar. Bubo hälsar alla barnen
välkomna till Snowkids-området
Öppningsceremoni av 65:e Svenska Skidspelen

10.00
10.45-12.00
12.15
13.15 – 14.45
14.50

FIS Cross-Country WC presenterad av Viessman
Sprint Qualification
Stjärna på Skidor
FIS Cross-Country WC Final presenterad av Viessman
FIS WC Sprint Finals M/L
Blomster/Pris ceremoni Herrar målområdet

15:15 – 16:15

Officiell träning 15/30km

15.30 – 19.30

After Ski i tältet

18.00

Lagledarmöte 15/30km Högskolan

Söndag 29 jan
08.00 - 21.00

Attaché och transportcentral öppen

07.00 – 20.00

Teamservice öppen

09.00 – 19.00

Mediacenter öppen

09.00 – 17.00

Race Office öppen

09.00

Nationalarenan öppnar

10.00

Publikunderhållning och servicekiosker/tält öppnar. Bubo hälsar alla barnen
välkomna till Snowkids-området
FIS Cross-Country WC Final presenterad av Viessman
Mass start Herrar 30km C
Blomster/prisceremoni Damer målområdet

11.15 – 12.10
12.15
14.15 – 15.50
15.55

FIS Cross-Country WC Final presenterad av Viessman
Mass start Damer 15km C
Blomster/prisceremoni Herrar målområdet

16.00

Samtliga sektioner och grupper ansvarar för ihop plock och städ

Måndag 30 jan
08.00 - 12.00

Transportcentralen öppen

09.00 – 15.00

Teamservice öppen

Bilaga 2.
Status funktionslokalisering
Stora Enso huset √
Övreplan
 Juryn, Tidtagning i konferensdelen
 Swisstiming
 FIS kontor
Nedreplan
 Raceoffice
Teknikhuset √



Arenaproduktion
Taket Vinterstudion

Målhuset √


Mediafotografer

SSFs fika utrymmen √


Media

Järlindensgården√



TV
”Baby boom rom”

Omklädningsrum Lugnet √


Dopingkontroll

Tältlösning √


Aktiva/ledare lounge

Gamla muséet √



Samlingslokal Företagsstafetten
VIP del lördag och söndag

Scandic Lugnet √


Attaché & Transport

IP skogen vagnar 4 st √





Sjukvård
Reklam
Hästskon - Stadion
Nationsbyn – Team Service

