Att vara HönöIS värd innebär följande. Under den eller de veckor, (en vecka är måndag –söndag),
som ert respektive lag blivit tilldelad ansvaret som HönöIS-värd ingår följande uppgifter: Café,
Städning, Tömning av papperskorgar/soptunnor, Plocka och se över planerna, samt värdar på Alagsmatcher.

Café – Hönö IS café hålls öppet under de tillfällen i veckan som något lag har hemmamatch på Hönö
Arena. Caféet öppnar minst en halvtimme innan matchstart och hålls öppet till dess gästande lag har
lämnat arenan. Det ligger på ansvarigt lag att ta reda på om och när matcherna äger rum. Gå in på
honois.se eller http://www.honois.se/pbs och titta i kalendern. Det finns korv och bröd samt toast i
frysen, dricka, godis samt kaffe o te till försäljning. Ni bestämmer om ni dessutom vill ha vanliga
smörgåsar, frukt etc och då tar ni med detta. Man har med sig mjölk samt en kaka då man står i
caféet. Växelkassa finns i caféet och efter stängning skall ni räkna dagskassan, lägga tillbaka
växelkassan och lägga förtjänsten i ett slutet kuvert med ert lags namn + ert namn och datum skrivet
utanpå. Kuvertet läggs i brevlådan inne i caféet. Efter stängning ska caféet städas och vara fint till
nästkommande. Se över samtliga omklädningsrum för att se att toapapper och tvål finns samt att golv
och toaletter är ok. Pantburkar går till laget och tas om hand på söndag. Glömmer man detta tillfaller de
nästkommande lag.

Städning

– Minst en gång under ansvarig vecka skall alla gemensamma utrymmen städas. Då skall

golven våt torkas i samtliga omklädningsrum, toaletter och duschar skall städas och gemensamma
utrymmen som café, hall, konferensrum och materialrum dammas, dammsugas och våt torkas. Samtliga
papperskorgar skall tömmas och nya påsar/säckar sättas i. Kolla så det finns toapapper och tvål.
Runt planen finns ett antal soptunnor som skall tömmas och få nya säckar. Samtliga sopor slängs i det
stora sopkärlet vid klubbstugan. Planen behöver också ses över och plockas på småskräp. Förslagsvis
görs hela städningen som en gemensam aktivitet, med kaffe och fika. Ytterligare instruktioner samt
städmaterial finns i städ/lagerutrymmet i omklädningsrum nr 1.

A-lagsmatcher

– Är det hemmamatch för A-laget under er värdvecka innebär det att även följande

skall göras:
Caféet hålls öppet.
Entré/kassa – Inträde skall tas av samtliga besökare fram till halvlek. 20 kr/person, över 15 år.
Pengaväska och biljetter finns i caféet. Ta på funktionärsväst.
Matchvärdar- motståndarlaget skall hälsas välkomna och visas till omklädningsrum. Beachflaggor skall
ut och ställas vid entrén till planen. Dessa finns i förrådet till höger i omklädningsrum 2. Flaggor skall
hissas. Dessa finns i samma förråd.

Poolspel och cuper

– Det lag som är veckovärdar har caféet.
Laget som har poolspelet/cupen ansvarar för grill om denna ska användas

Det lag som ansvarar för poolspel/cuper måste meddela huvudansvarig för caféet minst en
vecka innan. Vi behöver veta hur många lag som beräknas komma, samt antal spelare. Detta för
att kunna beräkna och hinna göra inköp.

