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Funktionärer WVCH22 
 

• Du är ansvarig för ditt ackrediteringskort. Detta är personligt och ger 
behörighet till just de områden du behöver tillträde till för att utföra 
ditt uppdrag. Bär det alltid väl synligt under ditt uppdrag. 

• Du bör vara vaksam på daglig och ny information som finns i 
funktionärsrummet och på www.wcvh.se 

• Tänk på att det är viktigt att hålla tiden och meddela dig till din 
ansvarig snarast om du kommer att bli sen. 

• Om du blir sjuk – hör av dig så fort som möjligt till gruppansvarig. 
Telenummer finns på hemsidan wcvh.se och i funktionärsrummet 

• Respektera dina funktionärskollegor och att vi människor är olika. 
Kränkningar och trakasserier är definitivt förbjudet! 

• Det är inte tillåtet att konsumera alkohol under ditt 
funktionärsuppdrag eller i samband med att funktionarskläder bärs. 

• WCVH22 är ett rökfritt evenemang. Du får därför inte röka under ditt 
uppdrag eller i funktionarskläder. 

• Respektera de aktiva och deras ledare sa att de får vara ifred och 
koncentrera sig. 

• Privat försäljning under uppdraget är inte tillåtet  
• Det är trevligt med en massa vänner men undvik privat umgänge då 

du är funktionär. 
• Försök även avstå från att använda din mobiltelefon och ringa privata 

samtal. Försök göra detta när du har rast eller inte är under uppsikt. 
Det är tillåtet att fota eller filma under ditt uppdrag för att skicka ut 
bilder via sociala medier. Hör dig får innan du fotar eller filmar med 
deltagarna om det är Ok för dem. 

• Om du upptäcker att något saknas, är trasigt eller inte fungerar som 
det ska,kontakta ansvarige. 
 

§ Ha kul! 
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Funktionärsrummet 
 
Funktionärsrummen är alla funktionärers mötesplats. Det finns två rum på 
Gavlehov arena, nr 10 och 11 som är centrum för funktionärer före, under, 
och efter funktionärspassen. Här finns möjlighet att äta och dricka något, 
samt att dra sig undan och vila i pauser. Har finns också reservmaterial/-
kläder. Har kan man byta om etc, det ena rummet är vikt för kvinnor och 
det anda för män. Har får du viktig information som rör alla funktionärer. Se 
till att alltid hålla dig uppdaterad. Då du inte har något uppdrag kan du 
även slå dig ner och ta en fika eller bara ta det lugnt en stund. 
Funktionsansvarig är: Christer Ringh 076 144 69 56 
För GIBF-personal är det: Jakob Westerlund 076-8130001 
Säkerhetsansvarig: …………………………. 
Öppettider: 08.00 – 21.00 

 
 
Måltider 
Matlådor kommer levereras till Gavlehov. Beroende på när du har ditt 
funktionärsuppdrag ingår antingen lunch eller middag samt fika. Lunch: 
12:00-14:00, 
Middag: 17:00-19:00. Detta är ca tider 
Tillträde till matcherna 
När du inte har funktionärsuppdrag, samma dag/annan dag, har du 
möjlighet att genom din ackreditering se matcherna under helgen. Detta 
gäller i mån av plats.  
Entré sker då via huvudentrén, viktigt att du har ackrediteringsbrickan på 
dig. 

 

Kommunikation Dialect comsystem 
Intern kommunikationsradio finns tillgängliga vid: 
Entré, Sekretariat, Funktionärsrum, VIP-rum, Presshyllan, Städ, Transport, 
Funktionär/Arenaansvarig, Säkerhetsansvarig. 
Du som är ansvarig för respektive grupp bär en kommunikationsradio. 
För vissa funktioner finns telefoner för de som har externa kontakter vilket 
specificeras på sista sidan. 

 


