Information funktionärer EM Styrkelyft Klassisk
3-12 december -21 Västerås
Vi söker funktionärer till EM 2021. Vi önskar att föreningar gör intresseanmälan via denna
blankett: Tryck här för att komma till Intresseanmälan
Då vi sammanställt alla intressen, återkopplar vi för den ordinarie anmälan.
OBS! Sänd in en första intresseanmälan senast 31 oktober 2020
Helgpassen är mest attraktiva men funktionärer behövs alla dagar både f.m. och e.m. därför vi
ber er att prioritera de passen när ni anmäler intresse.
För er som behöver boende och/eller reser längre ser vi med fördel kostnadsmässigt att ni i så
stor utsträckning som möjligt väljer sammanhängande dagar.
Endast föreningar kan anmäla intresse med antal funktionärer, ej enskilda individer.
Betalning
Inga exakta tider finns förrän anmälningstidens slut, men räkna med att varje pass är cirka 7
timmar. Exempelvis. förmiddag 07:00–13:00 eftermiddag 13:00–19:00.
500 kr per person och pass (förmiddag eller eftermiddag) betalas till föreningen efter
arrangemanget.
Ex. två heldagar med klovare blir 5 personer x 4 pass x 500 kr = 10.000 kr.
1 x Mat och 1 x fika ingår i varje pass.
Ev. resa och/eller boende ingår. Självklart sker samåkning för varje förening i så stor
utsträckning som möjligt.
Ett avtal upprättas mellan föreningen och Svenska Styrkelyftförbundet (SSF) som SSF skickar
till föreningen då allt är godkänt från bägge parter. Tryck här för att se avtalsexemplet

Funktionärsuppdrag
Klovare 5/pass – Föreningen kan endast anmäla 5 st per pass, varken mer eller mindre.
För klovning krävs vana och viss fysik.
Samtliga klovare går en obligatorisk klovarutbildning som SSF ordnar, detta är för vår egen
kvalitetssäkring. Gäller att minst klovchef finns på plats vid tid varje invägning för att ansvara
för deltagarnas ställningshöjder.

Protokollförare 1/pass – Att föra manuellt protokoll i sekretariatet intill EPFs
tävlingssekreterare som för protokoll via dator.
Uppdraget kräver styrkelyfttävlingsvana, manuell skrivkunskap samt viss kunskap i engelska.
Musikskötare (Dj) 1/pass – Sköta musiken vid och mellan lyften etc. och följa de angivelser
som gäller för volym, när det ska vara tyst och vilken musik som får/inte får spelas etc.
Följeslagare vid dopingkontroll (chaperones) 2+2/dag eller pass – Vi behöver 2 st herrar och 2
st damer per och styrs utifrån vilka som tävlat. Att vara assistent åt dopingkontrollanterna för
att i huvudsak vara behjälplig med att hålla utövarna som ska testas under uppsikt efter att de
fått kallelse till dopingtest. De får ej lämna hallen. En instruktion av RF Antidoping kommer
att ske inför EM. Minst 18 års ålder gäller för dessa uppdrag och vi.
Entrévärdar 1-2/pass – 1-2 st beroende på ålder etc. Att vid entrén kontrollera alternativt sälja
biljetter för samtlig publik.
Städ / Ordning 2/pass – Att vid främst uppvärmningen hålla ordning och reda, såsom ställa
iordning vikter etc. mellan klasserna, svabba runt flaken vid behov, byta sopsäckar etc. Men
även att vid publikplatserna när det är möjligt plocka eventuellt skräp. Det handlar inte om att
finstäda hallen utan att plocka skräp som inte hamnat på rätt ställe och hålla en allmän
ordning så det ser okej.
För detta uppdrag önskas att kunna ta egna initiativ och ha blick för vad som behöver göras.
Mat och fika 2/pass – (I det fall vi står för egen servering). Sköta mat- och fikaserveringen
såsom försäljning, utspisning för funktionärer, avtorkning, påfyllnad etc.
För detta uppdrag önskas att kunna ta egna initiativ och ha blick för vad som behöver göras.
Sjukvård 1/pass – Inget krav på profession, men kunskap att lägga Första förband, HLR och
kunna förstå behov av att kontakta ambulans. Viss erfarenhet av liknande uppdrag är att
föredra.
Chaufför 1/pass – Vid behov som uppstår för att göra olika inköp. köra någon person eller
annat. (För transporter till flygplats och hotell ansvarar bussbolag). B-körkort krävs (personbil
alt. minibuss).
Det antal funktionärer som nämns är det antal SSF betalar föreningen för, men hindrar inte att
man är fler eller ex. två som byter av varann.
För vissa funktioner krävs att man äter efter eller före sitt arbetspass alternativt när möjlighet
finns.

