FUNKTIONÄRS-PM
Tidsschema
9:00: Samling för alla funktionärer vid stugan vid Hammarbybackens fot. Därefter genomgång av alla
arbetsuppgifter och diverse förberedande arbete inför att deltagarna kommer.
10:45: Start Knatteklassen (0-6 år)
11:15: Start ungdomsklasser 7-9 år och 10-12 år
12:30: Start vuxenklasser och ungdom 13-16 år
ca 13:20: Sista målgång
13:45: Prisutdelning vuxenklasser och ungdom 13-16 år
Därefter hjälps alla som har möjlighet att plocka ner arena och samlar skräp. Går på max en timme
om vi hjälps åt.
Lunch: Alla funktionärer får hämta ut en saftig baguett från cafeterian.
Vanliga frågor som alla funktionärer bör kunna svara på:
•
•
•
•
•
•
•

Var finns toaletter?
Var är starten?
När är starten?
Vilken klass startar var?
Var är väskinlämningen?
Var är duschen? – Finns ingen dusch i år
När är prisutdelningen?

Alla svar finns i denna PM.
Stockholms Brantastes ansvariga:
Emil Wipp: 070 525 90 51
Michael Refors: 070 835 88 16
Mattias Millinger: 070 002 83 78
Erik Berzell: 076 0643463
Jens Rönnols 072 546 5400
Oscar Björck: 070 658 82 12

Sjukvårdare
Har ej fått namn och nummer ännu
Om han inte svarar, hör av dig till Emil eller Mattias (se ovan), så kontaktar de sjukvårdare via komradio.

Snabba fakta om loppet
Antal anmälda: Ca 500 inkl. efteranmälda
Starttid:
10:45 för knatteklass (0-6 år)
11:15 för ungdomsklasser (7-12 år)
12:30 för vuxna samt ungdomar 13-16 år
Sträcka: 3,3 km (vuxna samt 13-16 år)
Höjdmeter: 255 m, 85 m stigning per backe
Stavar är ej tillåtna
Anmälan på plats
Det går att anmäla sig på plats senast kl 11.30
(officiell tid - men går i praktiken fram till
12.00 ifall det är lång kö t.ex.). Anmälan kostar
350 kr för vuxna (över 17 år). Ungdomsklass
(7-12 år) kostar 100 kr. Knatteklass (0-6 år)
kostar 50 kr, som oavkortat går till
Barncancerfonden. Vi har iZettle, Swish och
kontanter som betalmedel.
Dusch och omklädnad
Finns ej, bad i Sicklasjön
Förvaring av värdesaker
Kostnadsfri förvaring av väskor,
överdragskläder, värdesaker m.m. finns i tält
nere vid foten av backen
Klasser
All åldersindelning sker enligt principen ”det
år du fyller 13 år räknas du som 13 år även
fast du inte fyllt” o.s.v. Som i orientering alltså.
Knatteklass (pojkar & flickor 0-6 år i samma
klass). Bana: En halv backe. Anmälningsavgift:
50 kr – går oavkortat till Barncancerfonden.
Starttid: 10:45. Samma startplats som vuxna.
Ungdomsklasser (pojkar/flickor 7-12 år). Bana:
En hel backe. Anmälningsavgift: 100 kr.
Starttid: 11:15. Startplats precis vid
huvudingågen, pannbensbacken.

7-9 år (pojkar/flickor)
10-12 år (pojkar/flickor)
Alla från 13 år och uppåt springer hela banan,
med följande indelning i åldersklasser:
Ungdomsklass (pojkar/flickor 13-16 år).
Anmälningsavgift: 100 kr. Starttid: 12:30
Vuxenklasser (Från 17 år och uppåt)
Anmälningsavgift 350 kr. Starttid: 12:30
Mat och dryck
Cafeterian inne i stugan vid backens fot är
öppen under tävlingsdagen och serverar
mackor, korv, hamburgare, kaffe, dricka, m.m.
Löptid
De snabbaste löparna springer strax under 15
min och snabbaste damerna strax över 15
min. Snitt-tid i herrklassen är ca 23 min och i
damklassen ca 24½ min och längsta tiderna ca
45-50 min. De flesta har ungefär samma tid
som på Stocholms Brantaste som 5 km
slätlöpning.
Banrekord: Herrar: 13:44 (Anders Kleist 2013),
Damer: 15:26 (Yoie Bolin 2017)
Prisutdelning
Priser delas ut till de främsta i klasserna dam,
herr och könsneutral samt i ungdomsklasserna
13-16.
I barnklasserna 7-12 får alla deltagare
cupcakes från Cupcake STHLM.
I knatteklassen får alla deltagare
chokladmedaljer och diplom.
ca 13:45 för vuxenklasser + ungdom 13-16 år
Priser från 2XU, Tenson och Saucony till ett
värde av över 30 000 kr.
Priser delas så snart som möjligt efter målgång
ut till:
•

de bäst placerade i varje klass

•
•

de snabbaste upp för första delen av
första backen (spurtpris)
de som först bär utställda tunga
väskor från botten av sista backen upp
till toppen

Resultat
Publiceras på www.stockholmsbrantaste.se
direkt efter målgång.
Sjukvård
Vi behov av sjukvård, kontakta vår sjukvårdare
per telefon. Vid störningar på mobilnätet, gå
till närmaste person med komradio (finns
alltid vid speaker på toppen och vid
liftstugan). Är det riktigt akut - kontakta även
SOS Alarm via 112. Bil finns för att köra
eventuella skadade.
Tidtagning
Elektronisk tidtagning med chip kommer att
användas. Individuell klockning som startar
när man passerar starten. Ingen tidtagning i
Knatteklassen.
Toaletter
Finns vid parkeringen mot caféet vid backens
fot. Ett fåtal toaletter finns också inne i caféet.
Vätska
Vatten kommer att serveras längs banan (på
toppen, vid liftbacken och vid
pannbensbacken). Red Bull kommer också att
finnas på plats och dela ut förfriskning under
och efter tävlingen.

Banan för vuxenklasserna samt ungdom 13-16 år:

Banan för knatteklassen samt ungdom 7-9 år samt 10-12 år:

FUNKTIONÄRSUPPDELNING
Kolla igenom sidorna nedan för att hitta vilka arbetsuppgifter du har under dagen. Notera att många
av er har mer än en uppgift under dagen. Så kolla i listan och notera vilka tider du ska vara funktionär
på respektive uppgift.
Kl 9:00 samlas alla funktionärer (som har möjlighet att komma tills dess) och går Stockholms
Brantaste-gänget igenom och instruerar vad som gäller för varje arbetsuppgift utifrån
funktionärsfördelningen som finns nedan. Inga särskilda förkunskaper krävs för nån av uppgifterna.
De tider som är angivna i uppgiftsfördelningen nedan för respektive uppgift är när allt ska vara
färdigställt/redo för att ta emot deltagare. Det innebär att förberedande arbete behövs innan denna
tid för de allra flesta uppgifterna. Mer detaljer krig det förklarar Stockholms Brantaste-gänget vid
samlingen.
För varje uppgift finns en ansvarig person, denne persons ansvarar för kontakt med huvudansvarig
för den uppgiften.

Sekretariat 9st
Ansvariga Stockholms Brantaste: Michael
Refors

Nummerlappar
(09:30-11:45)

Efteranmälan
(09:30-11:45)

Linda Ruthström
Ylva Rudander
Lina Torbiörnsson

Sara Sjökvist
Stefan Ljungdahl

Anna-Lena Costermans
Erik Brandhorst

Hanna Johansson
Matilda Ahlquist

Anton Haeffner
Linnea Eriksson
Anna Dahlgren Rosén
(någon av ovan har i uppgift
att skriva namn på diplom till
knattarna i samband med
anmälan)

Namnändringar
anmälningar
(09:30-11:45)
Stina Jansson

Vätska (tre stationer) 12st
Ansvarig Stockholms Brantaste: Erik Berzell
(toppen) Dan Wester (botten)
Vätska toppen
(11:00-12:45)
Henrik Hagwall
Oscar Wiberg
Nina Wallander
Ivar Soumalainen

Ansvarig Stockholms Brantaste: Mattias
Millinger
Målbågar/skyltar/snitsling
(09:00-11:00)
Mattias Millinger

Ansvarig Stockholms Brantaste: Emil Wipp
Startpersonal (ungdom 7-12)
(11:00-11:20)
Henric Carlsson
Magnus Hektor

Vätska pannbensbacken och liftbacken
(10:30-12:30), samma plats
Siri Engberg
Axel Friberger
Jan Glevén
Anki Holmberg
Per Holmberg

Dan Engberg

Ansvarig
Stockholms
Brantaste: Oscar
Björck
Prisutdelning
(12:20-13:15)
Henric Carlsson

Ansvarig
Stockholms
Brantaste: Emil
Wipp
Startpersonal
(vuxen 17 år+)
(12:15-12:35)
Henric Carlsson
Magnus Hektor

Ansvarig Stockholms Brantaste: Mattias
Millinger
Väskinlämning
(09:30-13:00)
Peter Wipp
Siri Engberg
Sara Hektor

Ansvarig Stockholms Brantaste: Emil
Wipp
Knattelopp
(10:15-11:15)
Dan Engberg
Agneta Hedström
Viola Söderlund

Ansvarig Stockholms Brantaste: Mattias Millinger
Banvakt
(11:45-13:30)
Sara Sjökvist
Viola Söderlund
Stina Jansson
(Någon går sist för att veta när

Ansvarig Stockholms Brantaste: Erik
Berzell
Målgång
(11:00-12:45)
Linda Ruthström
Ylva Rudander
Lina Torbiörnsson
Linnea Eriksson
Erik Brandhorst

sista man (eller kvinna) går i mål)

Ansvarig Stockholms Brantaste: Oscar Björck
Måldomare spurtpris
(12:15-12:35)
Oscar Björck
Sara Sjökvist

Ansvarig Stockholms Brantaste: David Bejbom samt
Speaker
Musikansvarig
(10:00-14:00)
David Bejbom

Speaker
(10:00-14:00)
Olle Boström
David Bejbom

Ansvarig Stockholms Brantaste: Emil
Wipp
Snitsla om efter start
(12:20-12:35)
Magnus Hektor

Foto
(10:30-13:30)
Jens Rönnols
Axel Mattsson

