


Volontär/funktionär
• Hur vill du bli bemött när du är besökare på ett 

idrottsevenemang för att du ska bli nöjd?

• På vilket sätt ska du själv bemöta era besökare 
och deltagare och vilken känsla vill du att ditt 
agerande ska förstärka hos dem?

• Vilka är dina styrkor som värd för ert evenemang 
och hur kan du använda dem?



Projektets mål och
vision

• Samverkan

• Hållbarhet (miljö, socialt och 
ekonomiskt)

• Kvalité

• Jämställdhet och inkludering



Du är viktig!
• Som funktionär är du en viktig 

ambassadör för Luleå och Boden, 
Norrbotten och för deltagarna.

• Det är viktigt att du agerar så bra som 
möjligt i varje enskild situation för att 
ge besökaren ett positivt minne för 
livet.



•Vad kan vara bra för dig 
som funktionär/volontär att 
känna till om 
arrangemanget som 
helhet?



Vad gäller för ditt 
arbetspass?
• Var ska jag vara?

• När startar och slutar arbetspasset?

• Vad behöver jag för utrustning/klädsel 
m.m.

• Travel-survival kit, vad tar du med 
dig?

• Ska någon avlösa dig? Vem är det? 
Se till att avbytaren kommer på plats 
innan du går.

• Vem är er kontaktperson?



Tillgänglighet - att tänka på:
• Ta reda på vem du kan kontakta om problem 

uppstår

• Det kan handla om att det saknas ramper, 
sittplatser (stolar), möjlighet till vila osv

• Var förberedd

• Undersök vilka tillgänglighetsanpassningar 
som finns på anläggningen innan du får frågor

• Det kan t ex handla om toaletter för 
rörelsehindrad, åskådarplatser som är särskilt 
anpassade för personer med 
funktionsnedsättning och deras sällskap, 
placering av parkeringsplatser för 
rörelsehindrad mm.



Diskutera:
• På morgonen när du står på plats för 

att lösa din uppgift upptäcker du att 
det saknas några funktionärer!      
Vad gör du?

• Snön har vräkt ned under natten, det 
är snösörja på parkeringen utanför 
anläggningen och flera fordon har 
kört fast. I en av bilarna sitter en som 
är rullstolsburen.                           
Hur agerar du?



Om olyckan är 
framme
• Att snabbt se till att rätt kontakter tas

• Vara en medmänniska 

• Att kommunicera i kris

• Snabbt och korrekt

• Enkelt

• Tydligt

• Alla får en Funktionärsguiden med aktuella 
telefonnummer

• Ta reda på vart hjärtstartare finns.



Diskutera:

• Ge exempel på kriser som kan 
uppstå?

• Vad menas med att vara 
medmänniska i en krissituation. Vad 
kan du rent konkret göra?

• Är det något du bör undvika att göra 
i en krissituation?



Stress
Massa frågor
Glada gäster …Irriterade 
gäster.. Volontärkompis 
som inte dyker upp

Ja, en volontär ställs inför 
många utmaningar varje 
dag

Vilka utmaningar ser ni 
på ert uppdrag?



Värdskapet

• Se gästen

• Välkomna

• Ärlig och vänlig attityd

• Vara serviceinriktad och kunnig

• Lösa problemet



Tack för ditt 
deltagande och 
lycka till!
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