
 

Rutiner vid IBS-match i Aggarpshallen 

Dörrarna 

- Entrédörren och alla invändiga dörrar öppnas med svart tagg.  

- Kommunen tillåter inte att vi lägger mattan eller kilar upp dörren. Be hellre någon förälder att 

vara vid dörren under den stunden när de flesta kommer till hallen.  

- Öppna omklädningsrum och domarrum. En uppskattad detalj är om man skriver ut och sätter upp 

en lapp med hemma och bortalagets logga på dörren till omklädningsrummen.  

- Öppna tvättstugan för att kunna fylla vattenflaskor. ( första dörren till höger i korridoren)  

- I IBS förråd finns bollar, reklam, sladdar etc.  

- Sarg och mål finns i förrådet under läktaren, vid mittplan.  

Förberedelser 

- Sätt upp sargen i nummerordning. 

- Sätt ut 2 mål. 

- Sätt ut bord och stolar till sekretariatet, inkl 2 stolar på var sida för eventuella utvisningar.  

- Se till att det finns matchprotokoll och domarkvittenser. 

- Koppla in klockan, testa och se över inställningarna. Klockan ligger i kiosken, även laddare och 

mikrofon.  

- Om man ska direktrapportera i IBIS så görs det via egen dator eller mobil.  

- Ljus och ljud i hallen hanteras via skåpet på väggen till läktaren vid mittplan.       

- Stäm av med motståndarlaget om det är ok att filma om det är aktuellt.   

Kiosk vid ungdomsmatcher 

- Varje lag hanterar själv inköp, försäljning och ekonomi.  

- Kaffekokare, termosar, grytor, toast-järn, kyl och frys finns att använda.  

- Vid flera matcher efter varandra i olika åldrar sker kioskbyte 15 min före matchstart. 

Kiosk vid seniormatcher 

- Öppna kiosken senast 1h före matchstart.  

- Laga kaffe och tevatten. 

- Förbered en kanna med kaffe för ledare och seniorlag. 

- Sätt upp prislistor och swish-nummer.  

- Ställ fram pantburkslådorna, de finns i IBS förrådet.  

- Ställ fram de produkter som ska säljas på disken samt dricka i glaskylen.   

- Städa av och plocka undan kiosken 15-30 min efter match.  

Efter match 

- Plocka in sarg och övrigt, städa av läktaren och omklädningsrum från skräp och spill.  

- Sätt tillbaka klockan i kiosken, i laddaren. 

- Stänga alla dörrar  

Tänk på att skapa ett välkomnande arrangemang, med ett bemötande lika det vi själv vill uppleva! 


