Matchvärdsskap
Matchvärdskapslaget sköter allt i hallen under den aktuella dagen. Under det
första året kommer vi endast ha ett sådant tillfälle per termin. Tillfället denna
termin är den 2/12 då våra killar spelar sammandrag i Forsgläntans hall. Vi
behöver 12 föräldrar som hjälper till under dagen. Ni kommer att få pass
fördelade till er. Om det aktuella tillfället inte passar behöver ni byta med en
annan familj och meddela oss vem som ersätter er. Observera att ni tar kontakt
och byter själva.
Alla pengar som vi får in från försäljningen går direkt till vår lagkassa. Alla som
arbetar under dagen behöver därför bidra med frukt, mackor, drickor mm. Se
mer om detta i dokumentet ”ansvarsfördelning” på laget.se
Om ni har möjlighet att sponsra med frukt, dricka mm. kontakta i så fall Emma
eller Karin så snart som möjligt!
Så här fördelar vi ansvaret mellan oss föräldrar:
 En person hämtar pärm och publikvärdsvästar från kansliet. En person
lämnar också tillbaka pärmen den första vardagen efter matchvärdskapet.
De som har den rollen fungerar också som ”allt i allo” i hallen och kommer
att få hjälpa till där det behövs.
 Två personer plockar fram matchklocka, bord och stolar till sekretariatet.
En person sköter matchklockan och en för protokoll över matcher. För
våra matcher rapporteras inga resultat under det närmsta året.
 Två personer sköter caféet under dagen. En cafélåda finns att hämta hos
Sara Lindgren på Landsvägsg. 12. Hon har telefonnummer 073 901 61 71 .
 Två publikvärdar behövs under dagen. De sätter upp skyltar på
omklädningsrummen så att lagen vet var de ska byta om. Papper och
pennor till detta finns i cafélådan. Ni hälsar lagen välkomna och ser till att
det är bra stämning bland publiken och lagen. Läs mer om detta i
dokumentet ”publikvärdar” på laget.se
OBS! När matcherna är slut ska allt ställas tillbaka. Vi ska grovstäda hallen,
omklädningsrummen och entrén samt toaletterna. En person tar med sig skräpet
som det finns möjlighet att slänga i en containern bakom kansliet. Det är den
högra containern och det skall finnas en nyckel i er pärm.
Kansliet finns i en byggnad mellan KBA simhall och KBA ishall. Kansliets
öppetider: Måndag 14:00-17:00, Tisdag: 09:30-11:30. Telefon: 0300-77710.

