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Marathongruppens funktionärsupprop 2023 
 

Bromma i december, 2022 
 

Hej – det här är din inbjudan! 
 
Som traditionen bjuder är det så här års tid för att ta in intresseanmälningar för funktionärsuppdrag på 
Marathongruppens evenemang 2023! 
 
Vi passar först på att rikta ett stort tack till alla funktionärer som gjort en grym insats för oss under 2022 
– året då vi äntligen kunde genomföra våra löparevenemang lite mer som vanligt igen! Deltagarna ger 
även detta år funktionärerna höga betyg i utvärderingarna och vi skickar lite extra kärlek till er 
funktionärer som också skickat in förbättringsförslag till oss som arrangör! 
 
Evenemangskalendern för 2023 har fått ett par tillskott och något lopp har försvunnit. Det är runt de 
stora cityloppen vi har som störst behov så har ni tänkt att bara önska uppdrag på ett par lopp får ni 
gärna prioritera dessa. De sista åren har intresset från skolklasser ökat, vilket vi tycker är roligt. Dock ska 
man vara medveten om att när vi kommer ner i åldrarna på funktionärer ställer det högre krav på 
ledarna (vuxna) och vi påminner om att det är ni som ledare som ser till att uppgifterna fungerar som de 
ska på plats.  
 

Vi ber er ansöka om uppdrag senast söndag den 15 januari! 
 
HÄR fyller du i (länk till enkäten):  

- hur många funktionärer du räknar med att du kan ställa upp med. 
hur många som är 18 år eller äldre (Obs! Lägsta ålder är 13 år). 

 
Du kan också notera om ni har några särskilda önskemål om arbetsuppgifter. Vi försöker tillmötesgå era 
önskemål i möjligaste mån. Vänligen fyll bara i de evenemang som du är relativt säker på att ni kan ställa 
upp på.  
 
Våra krav är att: 

• Varje funktionärsgrupp har en kontaktperson/ansvarig som: 
o vi kommunicerar med inför evenemanget 
o för information vidare till övriga funktionärer som ska vara med och säkerställer att de 

har tagit del av den 
o kan komma på minst ett möte innan evenemanget om så krävs (gäller främst de stora 

cityloppen) 
o säkrar att det finns en ansvarig person för resp. funktionärsgrupp på plats på 

evenemanget 

• Alla funktionärer bär den utrustning vi delar ut (oftast en funktionärväst och ibland även t-
shirt/keps/mössa). 

 
Som vanligt är det vid adidas Stockholm Marathon, Tjejmilen, Ramboll Stockholm Halvmarathon och 
Stockholm Mini Marathon som behovet av funktionärshjälp är störst.  
 
Val av funktionärsgrupper 
Vi hoppas kunna engagera alla som vill vara med och jobba, men blir det för många som anmäler sig till 
samma evenemang kan vi behöva tacka nej. Vi prioriterar de som varit med tidigare och skött sin 
uppgift, samt de vi bedömer mest lämpliga för uppgiften. Vissa uppgifter kräver vuxna funktionärer 
(minst 18 år) och det gäller framför allt banfunktionärer på våra stora lopp. Det är ett krav från 

https://response.questback.com/stockholmmarathon/funkuppdrag2023
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polismyndigheten. Många uppgifter går utmärkt att klara med yngre funktionärer men naturligtvis krävs 
det då ett antal vuxna ledare som känner ungdomarna väl. 
 
Vi räknar med att kunna bekräfta ert funktionärsdeltagande enligt följande: 

- Senast 1 mars för evenemang fram till och med juni 2023 
- Senast 15 juni för evenemang i perioden augusti-september 2023 
- Senast 1 september för evenemang i perioden oktober-november 2023 

 
Ersättning  
Ersättning utgår enligt nedan till föreningen/organisationen/skolklassen. Inför 2023 har vi höjt 
ersättningen på de flesta evenemangen. För att erhålla utbetalning kommer er kontaktperson behöva 
fylla i vår funktionärsutvärdering efter evenemanget, där inbetalningsuppgifter anges.  
Varje enskild funktionär får funktionärsmat under uppdraget. Dock brukar vi uppmana att ta med lite 
extra mat och dryck då det ibland blir en ganska lång dag. Vid adidas Stockholm Marathon får alla 
funktionär dessutom en t-shirt som bärs under funktionärsvästen. Likt tidigare år har vi på vissa 
evenemang en extra krydda i form av högre ersättning för funktionärer som är 18 år eller äldre. Detta 
gäller på adidas Stockholm Marathon och Ramboll Stockholm Halvmarathon där behovet av 
banfunktionärer är som störst. På Convinistafetten höjer vi lite för de som kan båda dagarna. 
 

• adidas Stockholm Marathon: 325 kr/funktionär 18 år och äldre, 270 kr/funktionär under 18 år 

• Ramboll Stockholm Halvmarathon: 300 kr/funktionär 18 år och äldre, 250 kr/funktionär under 
18 år 

• Tjejmilen: 275 kr/funktionär 

• Convinistafetten: 520 kr/funktionär för två dagar. Vårt mål är att ni är med båda dagarna och vi 
prioriterar föreningar som kan ställa upp båda dagarna. Är ni med en av dagarna så är 
ersättningen 250 kr/tillfälle 

• Tjurruset: 275 kr/funktionär 18 år och äldre, 250 kr/funktionär under 18 år 

• För övriga lopp: 250 kr/funktionär 
 
Några föreningar har gjort olika specialuppdrag i form av olika packjobb, serveringar etc. som sker före 
själva evenemangsdagen. Ni som gjort det och fortsatt är intresserade av dessa uppdrag kan notera det 
på blanketten. 
 
Årets evenemangslista 
Här nedan ser ni en snabböversikt av de evenemang som man kan anmäla sitt intresse för. (För vissa 
evenemang finns kringaktiviteter typ packning av målpåsar. Dessa framgår av enkäten). 
Mer information om respektive evenemang hittar du på www.marathongruppen.se 
 

adidas Premiärmilen lördag 25 mars 

adidas Premiärhalvan lördag 22 april 

STHLM Trail Run lördag 13 maj 

Vårruset Stockholm torsdag 25 maj (eftermiddag/kväll)  
(onsdag 24 maj reservdag) 

adidas Stockholm High Five fredag 2 juni (eftermiddag/kväll) 
adidas Stockholm Marathon lördag 3 juni 
Stockholm Mini Marathon / Minsta Maran söndag 4 juni 
STHLM 10 med SM-milen tisdag 20 juni (eftermiddag/kväll) 

Convinistafetten 23-24 aug (eftermiddag/kväll) 

Tjejmilen / Tjejmilen Trail / Lilla Tjejmilen lördag 2 september 

Ramboll Stockholm Halvmarathon  lördag 9 september 

Tjurruset / Kalvruset lördag 7 oktober (Norra Djurgården) 

Nytt ej namngivet lopp lördag 21 oktober 

Höstrusket Lördag 4 november 

http://www.marathongruppen.se/
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Har du frågor? 

Kontakta gärna oss projektledare om du har frågor kring evenemangen. 
 

Projektledare Mail Evenemang 

Christer Clefberg christer.clefberg@marathongruppen.se  STHLM Trail Run 
adidas Stockholm Marathon 
Convinistafetten 
 

Louise Fredriksson louise.fredriksson@marathongruppen.se  adidas Stockholm High Five 
Vårruset 
Ramboll Stockholm Halvmarathon 
 

Malin Aho malin.aho@marathongruppen.se  adidas Premiärmilen, adidas 
Premiärhalvan, Tjejmilen 
 

Sophie Ottosson  sophie.ottosson@marathongruppen.se  Minimaran/Minsta Maran, STHLM 
10 
 

Lotta Lindblom  Lotta.lindblom@marathongruppen.se Tjurruset/Kalvruset, Höstrusket 

 
 
 
Med löparglada hälsningar 
Evenemangsteamet på Marathongruppen 
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