Tjalve friidrott arrangerar för andra gången inomhus-SM. Tävlingen går 15-17 februari i Stadium
Arena, med viktkastning på fredagskvällen, och övriga 12 dam- och herrgrenar under lördag-söndag.
Vi gjorde ett jättefint arrangemang i februari 2013, med bl.a. två svenska rekord. Vi ska förstås
arrangera en lika bra tävling den här gången, för aktiva, ledare och publik. För att lyckas med detta
krävs kunniga och engagerade funktionärer, och nu har du chansen att anmäla dig för att hjälpa till
med planeringen eller som funktionär /volontär på plats !

Som funktionär under helgen får du en funktionärströja, varm lunch och fika på den tävlingsdag du är
med samt förstås möjligheten att uppleva SM-tävlingarna på nära håll!
Är du istället med och hjälper till med uppbyggnad dagarna före eller med rivning och efterarbete
dagen efter så får du fri entré till tävlingen.
Vill du vara med i planeringsgruppen så blir du kontaktad direkt av mig som projektledare, så
beskriver vi uppdraget närmare.

Fyll i och anmäl ditt intresse i bifogat formulär.
Maila sedan tillbaka till projektledare Krister Hultberg på krister@tjalve.nu senast 15 november.

Alla som anmäler intresse får besked av oss i projektgruppen senast 1 december, och då vill ha
bekräftelse på att du kan delta med den uppgift vi önskar.

Tack på förhand !

Krister Hultberg, krister@tjalve.nu
Telefon 076-8313459
Projektledare för inomhus-SM 2019

Ja, Jag vill gärna vara som funktionär på inomhus-SM 2019
Namn och födelseår (fyra siffror)
_____________________________
E-postadress och mobilnummer
_____________________________ __________________

Tröjstorlek:  XS  S  M  L  XL

Önskat uppdrag (kryssa i vilket/vilka uppdrag du vill åta dig)
 Grenfunktionär. Vilken gren? ________________
 Sekretariat/information (nummerlappar/calling/aktivas service/mixed zone)
 Priser och prisutdelning
 Media-värd
 Publik-/entré/läktarvärd
 Kiosk/servering/restauranghjälp
 Ordningsvakt/grovstädning på tävlingsdagarna
 Bygga upp arenan, städa före (torsdag/fredag dagtid)
 Bygga upp arenan, städa efter
Skriv något om tidigare funktionärsuppdrag eller vad du har för ev. funktionärsutbildningar/
bakgrund:

 Jag är gärna med i en planeringsgrupp
Vad kan du bidra med?
Vi har arbetsgrupper för Tävling – Arena – Marknad /sponsring – Information – Aktivas
service – Publikservice – skriv fritt!

När du har fyllt i formuläret, spara det och maila den som bilaga till krister@tjalve.nu

