Bakgrund
STFS arbetar med en plan för att alla tävlingssekreterare skall ha samma kompetens oavsett region. Strategin är
att sprida kompetensen hos flera i hela landet.
Vår erfarenhet har visat att matchtakten vid vissa tävlingar, framförallt bland de yngre kategorierna, är extremt
hög, t.ex. i kategori Kn och F/y kan det uppgå till 20-22 matcher/timme och matta. Med 3 mattor kan det bli ett
resultat i minuten. På 4 mattor nästan 90 matcher i timmen! Detta gör att arbetsbelastningen i sekretariatet blir
extremt hög under hela tävlingen. Med 2 tävlingssekreterare finns det i vissa fall inte tid för pauser, knappt
toabesök!
De senaste åren har präglats av en datorisering av tävlingssekreterarnas arbetsmiljö. Vi har med vårt arbetssätt
rationaliserat bort rollen "skrivarna" från sekretariatet. Datoriseringen har också ställts krav på vår
datorutrustning, som måste införskaffas av var och en för att utföra uppdraget. Detta gäller dator, skrivare,
program, licenser. Om man även kör TR så tillkommer router, switch, TCP/IP kablar och Internet anslutning
(vid online rapportering).
Frågan om skrivare har varit ett bekymmer vid vissa tävlingar. Tillgång till drivrutiner, toner och fungerande
skrivare har ibland varit bristfälliga. I och med att en tävling kan stå o falla på om skrivaren fungerar eller inte,
så rekommenderas att tävlingssekreteraren investerar i en egen skrivare. Färdigskrivna domarsedlar har
uppskattas av domarkåren och sekretariats-jobbet flyter på bättre med dessa. Förutom investeringen så
tillkommer driftskostnaden för tonern.
Vid långvägar tävlingar med tidig invägning krävs att tävlingssekreterarna måste starta hemifrån väldigt tidigt.
Ibland är vägarna inte de bästa och även dessa är säsongsberoende, t.ex. vinterväglag. Att t.ex. starta tidigt under
vintersäsongen är en ökad risk.
STSF har därför, tagit fram följande riktlinjer:

Riktlinjer för tävlingssekreterare


STSF centralt tar ut vilka som ska lotta tävlingarna, detta är ej regionsberoende. Vi samarbetar över
hela landet. Klubbarna kan inte bestämma vem som ska lotta deras tävling men vi tar hänsyn till deras
önskemål så långt det är möjligt. Vår intention är att ta ut tävlingssekreterare från närområdet i de fall
detta är möjligt (beroende på typ av tävling, kompetens, tillgänglighet etc.)



Vid större tävlingar behövs fler än 2 tävlingssekreterare. Den ansvarige tävlingssekreteraren beslutar
hur många som behövs.
Rekommendation: 4 mattor -> 3 tävlingssekreterare.



Ersättning för toner från arrangerande klubb: Antal matcher * 1:-



Ersättning för hårdvara mm. från arrangerande klubb 600:-. Tas ut av ansvarig tävlingssekreterare.
Delas upp mellan deltagande tävlingssekreterare beroende på vems utrustning som används mm



Max avstånd som är ok att köra på morgonen: ca15 – 20 mil, beroende på årstid/vägförhållanden. Man
skall inte behöva starta hemifrån tidigare än 06.30. I dessa fall skall övernattning erbjudas på
arrangerande klubbs bekostnad, ej hårdförläggning.

