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Funktionärer/ volontärer 2019
För att kunna genomföra lyckade och säkra evenemang samt få allt att fungera på bästa sätt för både
deltagare, publik och allmänhet så behövs hjälp av ett stort antal funktionärer/ volontärer.
Det är ett välkänt faktum att funktionärer bidrar till deltagarnas totala upplevelse av ett evenemang. Alla
funktionärer ska vara stolta över sin insats eftersom inget lopp kunde genomföras utan deras oersättliga
hjälp.
Med hela 8 evenemang framför oss under kommande säsong är listan lång över funktionärsplatser som behöver bemannas!
Beroende vilket evenemang det handlar om varierar både typen av uppgifter, antalet personer som
behövs samt hur långa stunder som funktionärer behövs. Längre fram finns en preliminär beskrivning
över funktionärsbehovet för de olika evenemangen?

Vill du hjälpa till på ett eller flera av våra evenemang 2019?
Vem passar som funktionär?
ALLA - det finns passande uppgifter för så gott som ALLA som VILL HJÄLPA TILL!
Du behöver inte kunna något om sporten och/eller ha några andra förkunskaper – vi lär dig det du
behöver kunna. Vi ser dock gärna att du är över 18 år, men även för yngre finns det uppgifter under en
del av evenemangen.
I Käringsund Triathlon och Åland Swimrun behövs sjövana funktionärer som övervakar simning från
kanot, båt och/ eller vattenskoter.
FH-kunskap är ett stort + eftersom FH-kunniga personer behövs för alla evenemang.
 Kanske du själv är en aktiv idrottare som brukar delta i olika lopp, men istället vill testa på att
vara en del av ”baksidan” av evenemanget?
 Kanske du ska heja på din sambo, dina familjemedlemmar eller kompisar som ska delta i loppet
och samtidigt vill hjälpa till med arrangemanget?
 Kanske du är intresserad av att själv börja med någon gren men först vill bekanta dig med
sporten? Du kan knappast lära dig mera än som en del av personalen?!
 Kanske du bara vill vara med och ta del av ett fartfyllt evenemang på ett annat sätt än de som
deltar i loppet
 Kanske du hör till en idrottsklubb, ett byalag, är klass- eller lagförälder eller hör till någon
annan förening som tillsammans vill ställa upp som funktionärer och förtjäna en slant till er
kassa?
Vi ser gärna att en grupp tar hand om olika helheter (t.ex. alla trafikvaktsposter, all
vätskeservering etc) under de olika evenemangen och kan betala 5-10€/ timme/ person
(beroende på uppgifter och ålder) till föreningar som hjälper oss under evenemangen.

Det är inget måste att man ställer upp under hela evenemanget, även några timmar är guldvärt för oss!
Inför de flesta evenemang ordnas en funktionärsträff dagarna innan evenemanget för att gå igenom
uppgifter om loppet.
Lön för mödan?
Alla, både enskilda personer och grupper, som hjälper oss på de olika evenemangen bjuder vi på ät- och
drickbart (varierar beroende på uppdragets längd) under dagen!
Föreningar/ klubbar får en ekonomisk ersättning för jobbet, medan enskilda personer istället får
”funktionärspoäng” med vilka man kan delta i något av våra andra lopp kostnadsfritt eller till ett
nedsatt pris!
Man kan också hjälpa till med förberedelser och/eller efterarbete på ett lopp man själv deltar i –
möjligheterna är många!

Kom med som funktionär/ volontär – så mycket roligare än du tror!
Hör av dig till Ia Colérus (040-5223823 eller ia.colerus@alandevent.com ) om du, eller din förening/
grupp/ lag är intresserad av ställa upp som funktionärer/ volontärer under evenemangssäsongen 2019!
Ju snabbare du/ ni hör av er, desto bättre för vi har gärna funktionärsposterna bemannade i god tid före
evenemangen!

Våra evenemang 2019

Trollingträff Åland 5.-8.6.2019
Ca antal som behövs: 5-6 personer
Uppgifter bl.a. : hjälpa till vid invägning med att bära fisklådor, hålla ordning på rensbordet. Ev. live on FB
vid invägning
Krav: Stark nog att orka lyfta på lådor fyllda med fisk. Kunskap om att sända live
Ungefär när: torsdag och fredag 6-.7.6 ca kl.17.00-21.00, lördag 8.6 ca kl.13.30-17.00
Käringsundsloppet 29.-30.6.2019
Lördag
Ca antal som behövs: 8-10 personer
Uppgifter bl.a.: hjälp i tävlingskansli, förbil, allt-i-allon längs rutten, trafikvakter, målgångsfunktionärer
(vätska, chip, medaljer…)
Krav: +18 för allt- i- allon (kan inkludera trafikvaktsuppgifter)
Ungefär när: Varierande – allt från kl.6.30-21.00 (med längs rutten) till ca 19.00-21.00 (målgång)
Söndag
Ca antal som behövs: 8-10 personer
Uppgifter bl.a. : sätta ut/ plocka in pilar längs banan, hjälp i tävlingskansli, trafikvakter, servicebil,
servicestation längs rutt, målgångsfunktionärer
Krav: +18 för trafikvaktsuppdrag
Ungefär när: Max. kl.9-18, beroende på uppgifter

Semesterloppet 13.7.2019
Ca antal som behövs: 5 personer
Uppgifter bl.a. : märka ut/ rigga upp tävlingsområde, hjälp i tävlingskansli, målgångs- och
vätskefunktionärer
Krav: inga direkta
Ungefär när: kl.11.00-17.00

Nordiska mästerskap i landsvägscykling, masters 3.-4.8.2019
Behov av 20-30 funktionärer, +18 år – noggrannare uppgifter på kommande
Bomarsund Trailrun 10.8.2019
Ca antal som behövs: 10-12 personer
Uppgifter bl.a. : hjälp i tävlingskansli, parkerings-guide, trafikvakter, målgångs- och vätskefunktionärer,
startpersonal till Kastelholm
Krav: + 18 för parkerings- och trafikvakt
Ungefär när: max. 9.30-15.30, främst 12.30-15.30
Käringsund Triathlon 30.-31.8.2019
Behov av tiotals funktionärer – noggrannare uppgifter på kommande

Åland Swimrun 13.-14.9.2019
Behov av tiotals funktionärer – noggrannare uppgifter på kommande

Åland Marathon & ½ Marathon 26.10.2019
Ca antal som behövs: 15-20 personer
Uppgifter bl.a. : hjälp i tävlingskansli, märka ut bana, förbereda tävlingsområde, trafikvakter, målgångsoch vätskefunktionärer
Krav: + 18 för trafikvakt
Ungefär när: max. 8.00-18.00, främst 10.30-17.00

