
Lathund till arrangö rer av VF-Cupen 

 

Dagarna före: 
 

Skicka tidsprogrammet till kansliet! 

Kontakta kansliet om: 

 Tidtagare och starter. Dubbelkolla att de är kontaktade. 

 Anmälningslistor, pennor och skrivunderlägg 

 Redskap som tävlingskulor, mått för längd, stav och höjd. 

 Konor och flaggor. 

 Tävlingshäckar. 

 Mikrofon, kolla batterier samt kontakta speaker. 

 Häftapparat. 

 Nyckel till kansli och café. 

 Funktionärsvästar 

Tävlingsredskap ställer kansliet in i hissen, så de inte blandas med andra redskap. 

Tävlingsdagen: 

1-2 timmar före start: 

 

 Lägg ut anmälningslistor på bord innanför entrén. 

 Gör hoppzoner och eventuellt gräv hoppgroparna så de är mjuka att landa i. Kratta. 

 Ställ ut måttband och ribbor. 

 Sortera tävlingskulor, 2 och 3kg, samt eventuellt tyngre till Öppna klassen. 

 Ställ ut bänkar vid löpstarten till heatindelningen. 

 Testa ljudet till speaker. 

En halvtimme före första start: 

 

 Börja informera via speaker om att det är en halvtimme kvar till start, så ingen glömmer att 

anmäla sig. 

 Hämta in de första anmälningslistorna. 

 Gör en heatindelning (h1 bana 1-8 osv på 60m och 60mh. h1 bana 1-4 på 200m). På 600m är 

det lämpligt med 6-8 barn/ungdomar i varje heat.  

 Lämna anmälningslistorna till grenledarna i teknikgrenarna. 

 



En kvart före första start: 

 

 Kopiera heatindelningarna och ge en till starter och en till målet att föra in tiderna på. 

 Kolla så alla funktionärer finns på plats. Kalla annars via speaker, och be andra föräldrar 

hjälpa till. 

 Samla barnen för upprop via speaker. 

 Kontrollmät höjd- och stavribban, då de skalor som finns på ställningarna inte helt stämmer 

med den kontrollsticka som används, och som visar exakt höjd. Ofta får man ställa 

ställningen på tex 1.23m för att det ska vara 1,.20m när man kontrollmäter. 

 Låt barnen provhoppa/provstöta och kolla sin ansats till det återstår 5 minuter innan start. 

 Ropa upp barnen vid löpningarna och berätta vilken bana och i vilket heat de springer. 

Saknas någon, så be speaker att kalla till upprop. Saknas de fortfarande, så måste målet få 

veta att ”en bana går tom”. 

 

5 minuter innan start: 

 

 Kolla så att målet och tidtagningen är klar för start, =grön skylt vid målet. 

 Låt första heatet ställa in startblock och provstarta. 

 Gör ordning för första hoppet i höjd/längd. Mät in första höjden med hjälp av mätstickan. 

 Kolla så alla funktionärer vet/kan sin uppgift. 

 Sätt barnen i ordningen som finns på protokollet, och be de minsta sitta där under tävlingen. 

De äldre brukar behöva röra på sig, men vet också sin plats bättre.  

 Påminn barnen om att de har 3 försök i kula, längd och tresteg. Inga finalomgångar. I 

höjd/stav är det 3 försök/höjd.  

 I stav är det bra att kolla var hopparna vill ha ställningen placerad, mellan 0 och 80cm. De 

brukar veta detta själv, annars är 60cm en bra start. 

 Be gärna speaker vara med och referera från tävlingen. Det blir mera levande om speaker går 

runt och rapporterar vad som händer från innerplan. 

 

Under tävling: 

 

 Plocka in nya anmälningslistor enligt tidsprogrammet. Tänk på att 11 år och äldre inte 

behöver anmäla sig mer än högst 30 minuter innan starttid, så var inte för snabb att plocka 

bort listan från anmälningsbordet. 

 Gör nya heat allt eftersom tävlingen fortgår. 

 Kopiera 2 resultatlistor från varje tävling när grenen är klar. 1 till resultattavlan och 1 till den 

person som ska sammanställa och poängsätta alla resultat i excelfilen för VF-cupen. Samla 

ihop originalprotokollen till kansliet, som sparar dessa. 

 



Efter tävling: 

 

 Samla ihop allt tävlingsmaterial och ställ tillbaka i hissen eller utanför kansliet. 

 Meddela kiosken att de kan plocka ihop och ställa ordning i caféet. Nyckeln till caféet lägger 

ni i den vita brevlådan utanför kansliet. 

 Lägg mikrofonen på hyllan nära kanslidörren. Kolla så den är avstängd. 

 Kolla så att resultatlistorna följer med hem till den som är ansvarig för sammanställningen. 

 Sammanställ resultat och poäng enligt ”lathunden” som finns för detta, och mejla den till 

kansliet. 

 

 

 

 

 

 

 


