
 

 

 

 

 

 

Svenska Friidrottförbundet 
Inbjuder till 

Förbundseltidtagarkurs 2012 
 

Konsten att sköta eltiden är en komplex fråga där det inte bara gäller att klara av utrustningen 
teknikst utan också att förstå regler, skeenden och handhavanden under tävlingen. Det är en 
endagskurs som kommer att gå i Stockholm söndagen den 25 mars. Huvudpunkterna är 
utvärdering av målfoton och organisation av målfunktionen. Det är således inte en 
nybörjarkurs utan den vänder sig till personer som har tidigare praktisk erfarenhet av att 
hantera eltidsutrustning och som ska vara eltidsledare på tävling. Genomgången kurs är ett 
krav för att vara eltidsansvarig på SM-tävlingar, landskamper o dyl. 

 

Tider: Kursen genomförs söndagen 25 april. Vi startar kursen kl 9.30 och slutar kl 
15.30.  

 

Plats: Quality Hotel Nacka 

 http://www.choicehotels.se/choice/sv/stockholm-hotel-quality-se038-
sv?tab=0&JSESSIONID=EB317868BB73E3AEFF302BD6688EC94A.chiweb01&rc=1 

 

Kursledning: Lennart Bresky, A Lennart Julin m fl. 

 

Innehåll: Kursen innehåller: 
* Organisation av målfunktionen 
* Vad är ett bra målfoto? 
* Utvärdering av målfoton 

 Kursens inriktning är främst att ge kunskap om domarrollen och det 
övergripande ansvaret för eltidtagningen. Det är m a o inte en 
”maskinistkurs” om hur man hanterar en specifik utrustning. 

 

Kursmaterial: Utkast till SFIF:s eltidskompendium som sänds ut tillsammans med kallelsen. 

 

Anmälan: Anmälan sker direkt på Svenska Friidrottsförbundets hemsida 
www.friidrott.se – klicka dig sedan vidare till ”Utbildning -> 
domare/funktionärer -> förbundseltidtagare. Sista anmälningsdag är 12 mars. 
Antalet platser är begränsade. Vid många anmälda kommer ett urval att göras 



 

 

 

 

 

 

utifrån behov hos SM- och GP-arrangörer 2012 och 2013, så att dessa 
prioriteras. 

 

 

Kallelse: Kallelse, deltagarförteckning och program kommer att skickas till deltagarna 
omedelbart efter anmälningstidens slut. 

 

Kursavgift: Avgiften 1200:- inkluderar kost och resa. Om du behöver logi natten innan 
kursen tillkommer 350:- i delat dubbelrum eller 650:- i enkelrum. Avgiften 
ska betalas till SFIF. Faktura sänds till föreningen. 

 

Ekonomi: I kursavgiften ingår resekostnader med billigaste färdsätt. Se till att jämföra 
priserna mellan tåg, lågprisflyg och bil. Taxi, lokalresor etc inom Stockholm 
utbetalas ej. Vi uppmanar alla resenärer att beställa biljetter så fort som 
kallelsen kommit ut för att erhålla billigast pris. 

 

Övrigt: Upplysningar om kursen kan erhållas av Andreas Thornell, 
andreas.thornell@friidrott.se alt tel. 08-587 721 42.  

 


