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Viktig information till dig som yrkespartner/utställare vid Yrkes-SM 2018

Yrkes-SM 2018 närmar sig och förberedelserna ute på arenaområdet är i full gång.
Här kommer lite information som är bra att ta del av.
Inflyttning/utflyttning
•
•

Vänligen tillse att all er personal bär monterbyggarbadgar under uppbyggnad och rivning
Vänligen respektera den tysta rivningen under Avslutningsceremonin

Invigning
•
•

•
•

Invigningen genomförs 25/4, kl 0900-0945 (lokal A-hallen i IFU arena)
Tävlande och ungdomar i uppvisningsyrken kommer sitta (klustervis) på bänkar precis
framför scenen. Funktionärer sitter på läktarna. Vänligen hjälp oss sprida detta till era
tävlande och funktionärer
Osäker på vilket kluster ni tillhör?
o Se ditt kluster här: http://yrkessm.se/om-yrkessm/yrken-utstallare/
Tider invigning:
08:30
09:00
09:45

Dörrarna öppnas – tävlande och funktionärer tar plats
Invigning startar
Invigningen avslutas

Avslutning/prisutdelning
•
•

•
•

•

•

Avslutningen genomförs 27/4, kl 1400-1530 (lokal A-hallen i IFU arena)
Tävlande kommer sitta (klustervis) på bänkar precis framför scenen och ungdomar i
uppvisningsyrken kommer sitta på bänkar bakom alla tävlingsyrken. Funktionärer och övriga
besökare sitter på läktarna.
Osäker på vilket kluster ni tillhör?
o Se ditt kluster här: http://yrkessm.se/om-yrkessm/yrken-utstallare/
Ingen av tävlande eller funktionärer/besökare lämnar lokalen innan hela ceremonin är över.
Vänligen hjälp oss sprida detta till era tävlande och funktionärer. Detta då vi avslutar med
överlämning till Helsingborg och kommer ta upp tävlande på scen för en sista lyckönskning.
Efter att respektive medaljörer har varit uppe på scenen och tagit emot sin medalj, ska de
direkt ner och bakom scenen för fotografering. Därefter ska de tillbaka till sina platser
framför scenen. Vänligen hjälp oss sprida detta till era tävlande.
Tider avslutning:
13:30
14:00

15:30

Dörrarna öppnar – tävlande och funktionärer tar plats
Avslutning startar
Bilder från tävlingarna
Prisutdelning klustervis
Överlämning till Helsingborg
Avslutningsceremonin avslutas
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Parkering
Parkeringsmöjligheterna är mycket begränsade vid arenaområdet. Parkering av personbilar
hänvisas till parkering i Gamla Uppsala. En shuttlebuss finns för transport mellan parkeringen
och arenan.
Arrangören återkommer med information om tider för shuttlebussarna på hemsidan
yrkessm.se

Bussparkerin
g

Bilparkering

Det finns också ett begränsat antal parkeringar inne på området. Dessa kan endast nås innan
öppnande och efter stängning. Ansök om tillgång till dessa parkeringar genom att maila
yrkessm@uppsala.se. Funktionshundrade personer för företräde till dessa parkeringar.

Sjukvård
•
•
•

Vid olycksfall finns Röda korset på plats på torgytan utanför IFU Arena, sjukvårdsfunktionärer
rör sig på området.
Akademiska sjukhuset är närmsta sjukhus
Vid akut händelse ring 112
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Journummer
•
•
•
•
•

WorkMan Event: (Mark) 076-6377916
WorkMan Event: (Ziggy) 076-63 77 919
Internet: Simon 073-758 89 86
El: (Magnus) 070-629 72 00
Godstelefon 072-4519352

Övrigt
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Alla tävlande och funktionärer åker gratis med UL vid uppvisande av
tävlings/funktionärsbadge. OBSERVERA att detta gäller 25-27/4.
Arrangören har gjort allt för att sprida ut besökarna vid olika besökstider men sen
eftermiddag är som alltid en utmaning då skolorna slutar tidigt.
Det är viktigt att det alltid är aktivitet i respektive monter då en del besökare kanske bara är
där kortare stunder.
Bildfotografiskt material för alla tävlande, domare och funktionärer ska överlämnas till
WorldSkills Sweden innan tävlingarna drar igång.
FEL telefonnummer till godstelefon i A till Ö dokumentet
o Telefonnummer till godstelefonen är: 072-4519352
Sveriges jobbigaste föräldramöte genomförs 26/4 kl 1700 och 1800
Utställarloungen i IFU arena kommer vara stängd den 26/ kl 1000-1045
Wifi för branscher/utställare är: YrkesSM Medverkande lösenord: YSMBastPaJOBBet!
Resultaten SKA rapporteras in så tidigt som möjligt, DOCK SENAST kl 1230 den 27/4.
Länk till rapporteringssidan kommer spridas till ansvariga kontaktpersoner.
Öppettider besökare (samma tider som det ska vara verksamhet i ytorna)
o 25/4 kl 1000-1600
o 26/4 kl 0900-1900
o 27/4 kl 0900-1200

