Funktionärsbrev December 2016
Hej alla funktionärer inför Svenska Skidspelen 2017!
Här kommer ett första informationsbrev kopplat i huvudsak mot funktionärsuppgifterna.
Mitt namn är Linn Grälls, och jag kommer med hjälp av Sören Lindblom, Svenska Skidspelens
kontaktperson till föreningarna, att planera, sammanställa och informera dig som funktionär
med det du kan tänkas behöva. Tveka inte att höra av dig vid funderingar eller frågor. Det är
en fördel för oss alla om vi kan föra en tvåvägskommunikation.
Till vintern kommer Svenska Skidspelen att arrangeras för 65:e gången och dessutom
rekordtidigt, redan sista helgen i januari. Det som består är Svenska Skidspelens signum
Tradition – Tävling – Folkfest. Vårt mål är att Svenska Skidspelen skall vara en ledande
arrangör bland världscupsarrangörerna och generera positiva effekter tillbaka till
funktionärer, volontärer, partners, leverantörer, Falun kommun, regionen, mm.

Världscups-programmet för helgen:
Fredag 27 januari
18.00 Företagsstafetten 4x1,5km
Lördag 28 januari
9.00 Entréer öppnar
10.45 Sprint kval damer och herrar, fristil
13.15 Sprint kvarts, semi & finaler damer och herrar, fristil
15.30 After ski
Söndag 29 januari
9.00 Entréer öppnar
11.15 Mass start Herrar 30km klassiskt
14.15 Mass start Damer 15km klassiskt
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Funktionärsvakanser
Det finns några vakanser i dagsläget som det är angeläget att omgående få på plats. De som
efterfrågas är övergripande ansvariga för Arenan, Attaché och Media. Inom dessa områden
finns merparten av funktionärer klara. Känner du att du skulle kunna hjälpa till inom något
område och vill ha mer information, eller har förslag på passande personer, hör då av er till
Jimmy Birklin. Vi eftersöker även en ansvarig för arenaproduktionen, en sammanhållande
uppgift som bistår de leverantörer som levererar ljud, bild och underhållning till publiken på
arenan. Även här kontaktas Jimmy Birklin.
Överenskommelse mellan Föreningen Svenska Skidspelen(FSS) och Svenska Skidspelen
AB(SSSAB)
I funktionärsavtalet som är överenskommet inför tävlingarna framgår att SSSAB har det fulla
ansvaret för genomförandet av Svenska Skidspelen. Det är SSSAB som ansvarar för de
formella kontakterna med deltagarna, de externa parterna samt för den ekonomiska
hanteringen. FSS i sin tur är de som tillhandahåller funktionärer före, under och efter
Svenska Skidspelen. Detta görs i och utifrån en behovssammanställning som SSSAB levererar
till FSS. Vidare ansvarar FSS för att rekrytera och utbilda funktionärer samt organisera
uppgifterna. Det är också FSS som ser till att utse kontaktpersoner från varje
medlemsförening inom FSS.
Funktionärsersättning utgår för insatser under tävlingsdagarna samt för arbeten på arenan i
direkt anslutning till tävlingsdagarna. Dessa uppgifter kan vara uppsättande och nedtagande
av alla nödvändiga konstruktioner, transport av materiel och liknande arbetsuppgifter.
Grundsynsättet är att SSSAB tillhandahåller erforderligt material för genomförande av
funktionärsuppdragen. Men i syfte att hålla kostnaderna nere är FSS och dess
medlemsföreningar beredda att upplåta eget material, egna verktyg och egna lokaler utan
kostnad i samband med genomförandet av arrangemanget.
Matbiljetter erhålls till funktionärer på tävlingsdagarna under förutsättning att arbete sker
minst 6 timmar per dag. Matbiljetter till berörda medföljer i samband med
ackrediteringsutlämning.
En förändring från tidigare år är att inga biljetter för funktionärsparkering kommer att
behövas. Det räcker att du visar upp funktionärsackrediteringen vid ankomst.
Du som funktionär är också välkomna att besöka arenan/tävlingarna även när ni inte
arbetar. Du visar då upp din ackreditering vid entrén.
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Funktionärskläder 2017
Funktionärskläderna som användes 2016 gäller även för 2017. De som missade beställa ifjol
har möjlighet att komplettera i år. Det kommer även att finnas ett mindre antal till utlåning, i
första hand till de som har sysslor på stadion där möjligheten att synas i TV är stor. De kläder
som kan köpas är:
Jacka

Tröja med dragkedja

Jacka pris 950 kr

Tröja pris 325 kr

Mössa

Mössa pris 185 kr

Beställning kan göras genom att fylla i beställningsformuläret som du hittar här
https://sv.surveymonkey.com/r/V7XQQ2J . Du kan också höra av dig med din beställning till
kansliet.
Sista datum för beställning är söndag den 11 december.
Beroende på hur stor klädbeställningen blir, så kan kostnaden på kläderna komma att minska.
Betalningsuppgifter kommer att skickas till dig via mejl, tillsammans med en
beställningsbekräftelse.

Kick Off dag
Söndagen den 22 januari kommer det att ordnas en kick-off dag för samtliga funktionärer.
Där är du välkommen att besöka arenan, erbjudas en rundvandring, få sista informationen
samt erhålla en fika, förhoppningsvis i samband med att vi tillsammans tittar på världscupen
från Ulricehamn. Samling vid gamla Idrottsmuseet klockan 10.00. Anmälan via Doodle
http://doodle.com/poll/qgcpy7keqx6xt85q senast tisdag 17 januari.
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Skidspels-lördagar
Under december och januari månad kommer det att arrangeras Skidspels-lördagar i centrala
Falun. Välkomna dit för att känna av stämningen inför vinterns tävlingar, samt hjälpa till med
marknadsföringen. Vi kommer att finnas på plats i Faluns gallerior under följande tillfällen:

9 december Bergströms Galleria kl. 10-14
17 december Bergströms Galleria kl. 10-14
14 januari Falan Galleria kl. 10-14
21 januari Falan Galleria kl. 10-14
Kontakta Sören Lindblom om du vill vara med och förgylla Skidspelen vid ett eller flera
tillfällen på stan.

Ambassadörer
Kom ihåg att du som funktionär är en betydande och viktig ambassadör för Svenska
Skidspelen, som kan bidra till att det blir en stor folkfest. Genom din medverkan att prata väl
om arrangemanget, vara budbärare, sprida information och glädje, så kommer vi lyckas med
vårt värdskap och göra Svenska Skidspelen till ett arrangemang som man vill besöka igen. Ni
är helt enkelt viktiga ambassadörer för Svenska Skidspelen. Dela gärna de nyheter som läggs
upp på Skidspelens hemsida och Facebooksida
(https://www.facebook.com/skidspelen/?fref=ts).
Har ni frågor eller funderingar, återkoppla till nedanstående eller er sektionsansvarige.
Med vänliga hälsningar
Linn Grälls
Svenska Skidspelens AB
Kansli ansvarig
linn@skidspelen.se
070-388 51 56
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