Instruktioner vid match-arrangemang eller vid övriga föreningsuppdrag tex.
sarg- & kiosktjänst.
Varje lag ska ha funktionen/rollen Arrangemangsansvarig. Den/de ansvarar för att laget har
möjlighet att uppfylla de krav som ställs vid spel i den hall hemma-matchen spelas.
Kiosk
Kiosken ska bemannas senast 1 timme och 15 minuter före matchstart. Den ska vara fullt
“funktionsduglig” med uppakade varor och varmt kaffe, 1 timme innan.
Om det är match efter, sker bytet 30 min efter den “egna” matchen.
Efter sista matchen för dagen, ansvarar man för att kiosken packas ihop & städas enligt
instruktion.
Städning
Läktaren och övriga “publikområden” ska städas efter varje avslutad match, soppåsarna
bytas om de är halvfulla/fulla. Omklädningsrummen ska kontrolleras och vid behov även
städas. Alla sopor ska efter varje match, samlas ihop och kastas i containern vid skolan.
Efter spel på grön och blå nivå, ska hallgolvet torr-moppas och ev. spill torkas upp.
Detta måste göras omedelbart efter avslutad match så att nästa matchs uppvärmning kan
påbörjas så snabbt som möjligt.
Vid kioskbytet ska en från vardera lag, gemensamt kontrollera städningen på läktaren,
soppåsarna, WC och omklädningsrum.
Entrévärd
Till varje Dam.div.1 & Herr div.2 match ska det finnas entrévärdar. Deras uppgift är att hälsa
motståndare & publik välkomna. De ska även ta betalt 20 kr per besökare. Alla under 18 år +
BIK-medlemmar går in gratis. I kiosken finns det Swish-skyltar, en för dam-match & en för
herr-match. Entrén ska bemannas 1 timme och 15 minuter innan matchstart. Entrévärden
meddelar motståndarnas ledare att de har tillgång till en “ledar-kaffe” Entrévärdarna ska ha
på sig en BIK matchtröja (finns i kiosken)
Sekretariatet
När man arrangerar (sargvakt) dam- eller herrmatch, stöttar man seket med två funktioner.
Vidare instruktion fås på plats.
Vid egen match på röd nivå ska seket bemannas med speaker, klockansvarig,
matchprotokoll och live-rapportering i IBIS. Blå nivå, speaker, klockansvarig &
matchprotokoll. Grön nivå, speaker & klockansvarig.
Sargvakt
Minst 2 tjejer/killar vid varje sarghörn, klädda i lagets match-tröja. Vid andra periodpausen
får alla sargvakter en festis och en Kex-choklad.

