Funktionärsbrev nr 3
Hej Funktionär/ Volontär inför Skidspelen 2017.

Med någon vecka kvar till tävlingarna kommer här ett sista informationsbrev till dig som ska arbeta
under tävlingarna.
Snön och kylan har fallit över Falun, vilket har resulterat i önskade förhållanden, bra snökvalité och
ett Lugnet som är redo att ta sig an världsåkarna och publiken.
Nedan följer några saker som vi vill uppmärksamma dig som funktionär om.

Värdskapet
Som funktionär är du Svenska Skidspelens ansikte utåt och ditt bemötande av deltagare och gäster är
av största vikt. Vårt sätt mot varandra, kroppsspråk, ordval – Allt påverkar din omgivning. Tänk på
detta under möten med människorna under tävlingshelgerna. Nedan följer några punkter som kan
vara bra att tänka på




Du skall vara kunnig person som kan din uppgift, eller ta reda på saker om man inte kan svara
direkt. Tänk på att ingen kan allt, så var inte rädd för att fråga.
Du skall ha en ärlig och vänlig attityd även om det lätt uppstår stressmoment i möte med
krävande deltagare och publik.
Du skall vara en serviceinriktad person som tycker om att hjälpa andra tillrätta och skapa en
positiv atmosfär.

Funktionärsmöte 22 januari
Söndagen 22 januari kommer det stora Funktionärsmötet att vara. Vi kommer börja med en
rundvandring kring arenan där ni får se hur uppbygganden ser ut. Ambitionen är att vi sedan
tillsammans ser på världscuptävlingarna från Ulricehamn och fikar.
Målet med dagen är att ni som funktionärer ska få den information ni behöver för att känna er
bekväma när det sedan blir dags att möta publikens frågor.
Det kommer också finnas möjlighet att åka tävlingsbanorna. Vi samlas utanför Gamla
Idrottsmuséet klockan 10.00. Sista anmälningsdag är 18 januari
http://doodle.com/poll/qgcpy7keqx6xt85q

Funktionärsmaten
Som vi tidigare har sagt kommer funktionärsmaten att serveras i A-Hallen på Lugnet på lördag och
söndag. Nu är det även klart att det kommer att finnas en TV där för att man inte ska missa något
från tävlingarna. Vi vet att många av funktionärerna har arbetsuppgifter som inte möjliggör någon
längre lunchrast, därför kan man i år även hämta ut mat i kioskerna på arenan. Man kan inte hämta
ut mat i mattältet.

Funktionärs parkering
Som tidigare nämnts behövs i år inga parkeringsbiljetter för funktionärer, utan det räcker att du visar
upp din ackreditering vid inpassering till parkeringen. Funktionärsparkeringen är vid Lugnets
gymnasium.

Ackrediteringsutlämning
Varje sektionsansvarig hämtar ut sina funktionärers tryckta ackrediteringar på Skidspelens kansli
fredagen den 20 januari efter lunch. Det är sedan den ansvarigas ansvar att se till att berörda får sina
ackrediteringar i tid.

Sjukanmälan
Om det skulle vara så att du blir sjuk inför och under tävlingsdagarna så är det viktigt att du hör av
dig till sektionsansvarig. Det kommer att finnas personer på arenan som är beredda att hoppa in där
det blir en lucka.

Avslutningsträff söndag 29 jan
Efter tävlingarna söndag den 29 januari hjälps vi alla åt att plocka ihop och återställer arenan. Vi
avslutar sedan helgen med en fika i Gamla Idrottsmuséet klockan 19.00 där vi kan ventilera, diskutera
och inte minst fira helgens förhoppningsvis lyckade och spännande tävlingar. Anmälan till
avslutningsträffen görs på http://doodle.com/poll/88wryirtbyxyx8w4 senast 25 januari.

Var uppmärksam på öppna dörrar!
Eftersom tävlingarna i år går rekordtidigt, så finns också en risk att det kan komma att vara kallt. För
att inte ledningar ska frysa så är det mycket viktigt att exempelvis dörrarna till toalettvagnarna förblir
stängda. Vi vill uppmärksamma dig om att hålla utkik efter öppna dörrar, och ifall du ser en stänga
den på en gång. Sprid det gärna också till dina medarbetare och andra funktionärer.

Aktiv Lounge
Aktiv Loungen som kommer att byggas upp är enbart till för åkare och dess ledare. Tidigare år har det
varit en del spring ut och in, vilket vi i år vill undvika. Skyltar kommer att sättas upp som en
påminnelse. Vi hjälps åt att påminna varandra om förutsättningen.

Nyheter för i år







Det kommer att anordnas en tipspromenad på arenan, som vi önskar att publiken ställer upp
på.
Grillar kommer att ställas upp på olika ställen på arenan. Dessa kan användas som
värmekälla, samlingsplatser och korvgrillning.
Under tävlingshelgen kommer det att vara några som hoppar backhoppning i normalbacken
som uppvisning.
På arenan kommer det att ställas upp pappdockor på svenska längdlandslagets åkare. Dessa
kan användas för att ta foton som man sedan kan dela på sociala medier. #skidspelen2017 är
det som gäller.
Kioskerna kommer att kompletteras med gulaschsoppa. Förhoppningsvis ett uppskattat
komplement som ger lite mer försäljning och en värmande upplevelse om det blir kyligt.

Har ni frågor eller funderingar, återkoppla till nedanstående eller er sektionsansvarige.
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

