
Funktionärs-PM, Rosenbomspelen 
Hej! Den här informationen riktar sig till funktionärer vid Rosenbomspelen den 17-18 juni.  

Funktionärer  
Som funktionär är det bra att vara på plats ungefär 30 minuter innan ditt team startar första gren. Se i 

funktionärsschemat när ditt team har sin första start. Funktionärsschemat kommer att finnas längst ner 

på Rosenbomspelssidan på vår hemsida några dagar innan tävlingen:  

http://idrottonline.se/KA2IF-Friidrott/tavlingar/Ute2017/Rosenbomspelen   Notera att det kan ske 

ändringar in i det sista.  

När du kommer till Västra Mark så kan du börja med att hämta en funktionärsväst, dessa kommer att 

finnas i en kartong där sekretariatet finns. När du hämtat din väst kan du leta upp ditt team. Det är lite 

att plocka fram på morgonen. Varje team har en grenledare, (namn understruket). Grenledaren fördelar 

arbetet inom teamet.   

Information till grenledare  
I teknikgrenar (längd, tresteg, slägga, spjut, diskus och kula) tillämpas följande regler: 

• I klasserna P/F 9, 11, 13 har samtliga deltagare 4 försök vardera.

• Äldre har 3 + 3 försök (vid färre än 8 deltagare har samtliga 6 försök, vid fler än 8 så har endast de 8

främsta 6 försök)

Längd och tresteg   

sker i två gropar: Grop 1 på långsidan, Grop 2 på kortsidan 

Långa kast   

Slägga på C-plan och Spjut/Diskus på A-plan  

Information om prisutdelning
I klasserna 9 och 11 är det pris till de 6 främsta. I övriga klasser delas pris till platserna 1-3 ut.  

Övrig info 
Läs gärna PM för tävlingen för mer information. Detta hittar du på: http://idrottonline.se/KA2IF-

Friidrott/tavlingar/Ute2017/Rosenbomspelen  

Mer praktisk information nu från kioskgänget  
Som funktionär på Rosenbomspelen, så är man hjärtligt välkommen till kiosken för att hämta sin 

förtäring. Det är en matig baguette som gäller, man kan välja på köttbullar/rödbetssallad, salami/brie 

samt ost/skinka. Förutom det, så kan man hämta en frukt, en chokladboll, kaffe, te samt saft.  
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