Välkommen som funktionär vid vinterns roligaste
skidfest!
Vi håller som bäst på att förbereda vinterns stora skidfest, Världscupen i Skicross på Idre
Fjäll. Hela världseliten kommer att vara på plats och tävlingarna direktsänds i SVTs
Vinterstudion samt i ett femtontal länder i Europa. Skicross är den alpina gren som ökar
mest i Europa just nu och den är dessutom väldigt publikvänlig med hög fart och action
under hela tävlingen.
I målområdet kommer det även att vara underhållning, publiktävlingar och prova-påaktiviteter för hela familjen.
Vi söker nu funktionärer som vill vara del av evenemanget.

Var med på festen!
Under skicrossvärldscupen engagerar vi ett 100-tal funktionärer. Funktionärerna finns i
backe, hos media, som värdar/värdinnor inom service eller logistik och transport under
evenemanget. För dig som är intresserad och ännu inte har anmält dig till att vara
funktionär under världscupen kontakta oss via funktionar@worldcupidrefjall.com.

Vad gör alla funktionärer?
Merparten av funktionärerna gör sitt jobb i backen för att hålla bana och backe i trim.
Dessa funktionärer rekryteras baserat på befintliga skidkunskaper då det behövs bra
skidåkare som är vana vid tuffa underlag.
Våra servicevärdar/-värdinnor som finns i målområdet hjälper våra besökare på läktarna
och i målområdet samt säkerställer att rätt person kommer in på rätt område – så kallad
ackrediteringskontroll. Våra parkeringsvärdar ser till att du hamnar på rätt parkering och
insläppsvärdarna slussar dig till det ställe du söker.
Utan funktionärer inget evenemang! Vi är så glada att ni är med och med er kunskap och
erfarenhet gör våra tävlingar lyckade.

Som funktionär får du bland annat:

•
•
•
•
•
•
•

Unika funktionärskläder som är framtagna för Audi FIS Skicross WC Idre Fjäll
2018; jacka och mössa.
Lunch vid schemalagt arbetspass
Logi för dig som bor utom rimligt pendlingsavstånd från Idre Fjäll
Kickoff-middag fredag kväll
Fritt bad och gym i Aktivitetscentret
Avslutningsmiddag på söndag för er som hjälper till vid rivning av
tävlingsområdet.
Fritt liftkort
Och viktigast av allt; upplevelsen av att vara del av vinterns roligaste
arrangemang!

Kontakt
Ansök om att vara funktionär via e-postadressen funktionar@worldcupidrefjall.com. Vi
gör vårt bästa för att du så snabbt som möjligt ska få svar på dina frågor. Vi söker
funktionärer ändå fram till tidpunkten för World Cupen i Ski Cross, hjälp oss gärna att
sprida budskapet!

Exklusivt erbjudande för dig som är funktionär; i år har du möjlighet att
köpa till byxorna som tillhör din jacka. Bindande beställning görs via
länken nedan.
ÅRETS FUNKTIONÄRSJACKA

idrefjall.se/wcbyxa

