
Funktionär på tävlingar 

 

Konståkningsklubben organiserar ett antal tävlingar varje år i olika kategorier. Anledningen 

till att man vill hålla i tävlingar är att det ger klubbens egna åkare möjlighet att tävla på 

hemmaplan, att klubben får en inkomst och att man får synas som klubb. En klubb eller 

förening som vill söka elitlicens måste också kunna arrangera tävlingar på A/Elitnivå.  

För att klubben ska kunna organisera tävlingar så krävs det funktionärer som arbetar ideellt. 

Funktionärsjobbet är ett gyllene tillfälle att se hur tävlingar fungerar, att träffa andra föräldrar 

i klubben och att ha en väldigt trevlig stund tillsammans! 

Några roller på tävlingar behöver man särskild kompetens för och detta ordnar klubben 

genom att utbilda personer i klubben, eller anlita personer utifrån som har denna utbildning. 

Skulle du vara intresserad av att utbilda dig till någon roll, kontakta styrelsen för mer 

information. 

Men många saker på tävling kan man göra utan särskild utbildning och utan några 

förkunskaper.  

 

Speaker: 

Som speaker sitter man i ett bås vid isen tillsammans med musikspelaren. Man får en färdig, 

tydlig instruktion med vad man ska säga, så man läser innantill för det mesta. 

Man behöver vara på plats en stund innan tävlingen börjar så att man kan läsa igenom 

instruktionen och testa mikrofon mm. Känner man sig osäker är ett tips att sitta med när 

någon annan är speaker och se hur man gör.  

 

Musikspelare: 

Som musikspelare sitter man, tillsammans med speaker, i ett bås vid isen. Man har till uppgift 

att spela musik vid uppvärmning och åkarnas musik när de kör sina program. Oftast finns 

musiken på CD-skiva, som spelas på en vanlig CD-spelare, men till en del tävlingar är det 

musikfiler.  

Man behöver vara på plats en stund innan tävlingen börjar, så att man kan titta igenom musik 

för uppvärmningen och testa CD-spelaren.  

 

Filmare: 

Som filmare använder du en filmkamera, som sitter vid sargen, och filmar åkarens hela åk.  



Man behöver vara med någon erfaren filmare vid ett tillfälle, för att testa filmkameran och se 

hur man ska filma. 

 

Tidtagare: 

Som tidtagare tar du tiden på åkarna när de åker sina tävlingsåk. Man står oftast i båset vid 

isen, där domare och/eller teknisk panel sitter. Skiljedomaren tar också tid, så detta är en extra 

kontroll.  

Man behöver vara på plats en stund innan tävlingen börjar, så att man får veta var man ska 

vara och hur man ska ta tiden. Under tiden medan tävlingen pågår, får man instruktioner från 

någon i domarpanelen. 

 

Grindvakt: 

Som grindvakt ansvarar man för att sköta dörrarna in till isen från båset. Man håller koll med 

hjälp av startlistan, på att rätt åkare är på plats för uppvärmning och öppnar resp. stänger 

dörrarna isen. 

 

Försäljning fika, lotter mm 

Som försäljare står man vid klubbens bord i ishallen och säljer lotter, blommor, gosedjur, fika 

mm. Jobbar man första passet på dagen behöver man förbereda försäljningen genom att koka 

kaffe, lägga upp kakor, förbereda toast mm. Jobbar man sista passet på dagen behöver man 

plocka undan och städa efter försäljningen. 

 

 

 

 

 

 


