
Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 – 
Ha ndball 

Innledning og bakgrunn 
Den enkelte klubb er ansvarlig for å arrangere hjemmekampene sine i egen hall. 

Hjemmearrangementer er en viktig inntektskilde for håndballgruppen i Gneist.  

Dette dokumentet er utarbeidet for å sikre at arrangementer i Sandslihallen blir gjennomført 

kontrollert og forutsigbart for alle deltagere. Dokumentet er tenkt å fungere som en mal for 

gjennomføring av Gneist sine arrangementer. 

Enkelte ganger har klubben ansvar for arrangement i en av de to hallene og andre ganger har 

klubben ansvar for arrangement i begge to. 

Hvorfor 
Håndballgruppen driver sine aktiviteter på dugnad, og det er vesentlig at hele foreldregruppen bidrar 

til disse dugnadene.  

Hvor ofte 
Antall arrangementer den enkelte gruppe får ansvar vil i all hovedsak være knyttet til antallet lag som 

gruppen har påmeldt i serien. Men dette må også sees i forhold til antall arrangementsdager Gneist 

får tildelt i Sandslihallen. 

Normalt vil en gruppe få minst ett arrangement pr lag som gruppen har i seriespillet. (For 

satsingslagene Bring, Lerøy og Seniorlagene er det egne regler.)  

Ved omfattende arrangement (tid og begge haller) vil flere lag kunne få delt ansvar for 

arrangementet. 

Hvordan finner jeg ut hvilken aktivitet det er i hallen? 
Håndballforbundet viser hvilken aktivitet det er i de ulike hallene, følgende lenke kan brukes til 

Sandslihallene;  

https://www.handball.no/system/banedagbok/  

Anleggsenhet = Sandsli idrettshall => velg da «Vis Kampdagbok» 

 

Oppgaver 
Foreldrekontakten er ansvarlig for å organisere aktivitetene i henhold til denne oversikten. 

https://www.handball.no/system/banedagbok/


Foreldrene bør deles opp i 2 eller 3 grupper avhengig av varigheten på arrangementet. 

Lørdagsarrangementet varer som regel lengre enn søndagsarrangementene. Det må være 5 personer 

i hver gruppe.  Personene skal fordeles slik: 2 i sekretariatet, 2 i kafeen og 1 i billettsalg. Spillerne kan 

gjerne være med å hjelpe til, men det er foreldrene sitt ansvar, og vi ser helst at det er 3 – 4 voksne 

tilstede hele tiden. 

Det skal være 2 personer i sekretariatet. For kamper fra alderstrinn 13 år, bør de som får ansvar for 

sekretariatet ha noe erfaring, da det foregår mye aktivitet på banen og det er viktig å få alt med seg. 

For å øke inntektsmulighetene våre ved kiosksalg, så ber vi alle gruppene som skal delta og ta med 

enten frukt, kake eller boller. I tillegg til dette vil vi også selge vafler – klubben holder vaffelrøre. Alt 

annet som er nødvendig vil være i håndballens skap i kjøkkenet. Nøkkelen til skapet skal ligge i 

pengeskrinet som skal være i kiosken. 

Det er kioskvaktenes ansvar at kafeområdet er presentabelt og ryddes fortløpende gjennom dagen. 

Pengeskrin for billetter og kiosk blir enten levert ved oppstart eller så er det plassert i vaktboden 

kvelden i forveien. 

Forberedelse 
I innledningen av sesongen blir det satt opp en oversikt over hvilke lag som skal ha ansvar for de ulike 

arrangementene. Dessverre vil de aller første 

arrangørene få kort varslingsfrist.  

Oversikten blir lagt ut på hjemmesidene til 

Gneist Håndball – under fliken 

“Foreldrekontaktinformasjon”. I tillegg sendes 

denne oversikten til alle registrerte 

foreldrekontakter. Foreldrekontakten er 

ansvarlig for å informere foreldregruppen 

allerede på dette tidspunktet om de forpliktelser 

gruppen har. Foreldrekontakten vil bli påminnet 

om arrangementsansvaret normalt en uke før 

gjennomføring. 

Det anbefales at det settes opp en oppgavefordeling gjerne etter malen vi har laget her. 

  



Gjennomføring og oppsett av hallene 
Første gruppe møter minimum 45 minutter før oppsatt avkast for første kamp. 

De som er ansvarlig for kiosken starter forberedelse til salg, gjennom først å bære ut alle stoler som 

skal være en del av kafeen, deretter å koke kaffe, sette frem varer og steke vafler. Vaffeljern 

plasseres under ventilatoren. Ventilatoren må brukes siden stekeosen ellers vil kunne utløse 

brannalarmen. 

De som har ansvar for billettsalget og sekretariat starter med å sette opp bord og stoler i kiosken. 

Alle bordene settes opp med 5-6 stoler rundt hvert bord. 

 

Deretter settes det opp bord for billettsalget 

som starter umiddelbart. 

Dette bordet er satt inne i Hall 1. Dersom det 

skal selges billetter i begge haller så settes 

bordet rett utenfor døren slik at man selger 

billetter til de som går opp trappen til 

tribunen til Hall 2. 

 

 

 

Deretter skal man klargjøre hallen(-e) for arrangement. I Sandslihallen 1 skal tribunene trekkes ut i 

henhold til illustrasjon.  

Hendelen på bildet brukes til å senke 

hjulene på tribunen slik at den kan dras 

ut eller evt rulles inn. Når hendelen har 

denne posisjonen kan tribunen kjøres. 

Når hendelen dras inn mot midten er 

hjulet løftet og tribunen står stabilt. 

 

 

 

 

Stativet som brukes til å dra ut tribunen 

settes midt på og man kan da dra ut 

tribuneseksjonen. 



Målene skal plasseres korrekt i henhold 

til illustrasjon. Ballnettet bak målene skal 

monteres i henhold til illustrasjon. 

 

 

 

 

  

Bord og 2 stoler til sekretariatet plasseres i henhold til bildet. 

 

Benker til lagene plasseres også i henhold til bildet.  

Stativ for klisterbokser plasseres i henhold til fotografi – en på hver side av sekretariatet, det mangler 

ett på dette bildet. 

Styreenhet for tidtaking og aktivitetsregistrering hentes i vaktmesterens rom og plasseres på bordet 

se under. På samme sted hentes perm merket hhv Sandslihallen 1 og Sandslihallen 2. 

 

Gjennom dagen skal ansvarlig for billettsalget 

utbetale honorar til dommere i henhold til 

regning som dommer fyller ut. Utbetaling skjer 

mot kvittering på dommerregningen. Ansvarlig 

for billettsalget sjekker at antall kamper 

stemmer og at krav om reise og evt 

diettgodtgjørelse stemmer og eller er rimelig. 

Ved utbetaling avrundes det opp til nærmeste 

hele krone/tikrone. Kvitteringen skal legges i 

billettskrinet. 



Styreenheter for måltavler 
Styreenhet for måltavle i Sandslihallen 1 

 

Styreenhet for måltavle i Sandslihallen 2 – det finnes 3 forskjellige – viktig å velge den riktige 

 

Bruksanvisningene til de ulike tavlene skal finnes i permene for de ulike hallene. 

Særlig om sekretariatets oppgaver 
De to ansvarlige fordeler oppgavene seg i mellom. En er sekretær, den andre opererer styreenheten. 

Det er viktig at de to samarbeider om oppgavene. 

Hvert lag skal ha utlevert et grønt “time-out” kort før hver omgang starter. Kortene ligger i 

ringpermen. 

Se i ringpermene for beskrivelse av korrekt føring av kamprapport. Sekretær er også ansvarlig for å 

ringe inn kampens sluttresultat – dette kan med fordel gjøres i pausen i påfølgende kamp. Når 

resultatet er ringt inn børe man påføre “Ringt inn” på rapporten. 



Avslutning og opprydding 
Siste dugnadsgruppe er ansvarlig for å stenge ned aktiviteten og rydde utstyr tilbake der det hører 

hjemme. 

Billettsalget avsluttes ca 15 minutter ut i dagens siste kamp. Bord og stoler pakkes bort i pausen i 

siste kamp.  

Kiosken kan stenges for salg etter pause i siste kamp. Etter bruk skal kiosken vaskes og ryddes. 

Salgsvarer plasseres i håndballgruppens skap på bakrommet. Skapet låses og nøkkel legges i kioskens 

pengeskrin. 

Stolene i kafeen skal stables opp 5 til 6 i høyden og settes inn i kjøkkenet når dette er ferdig ryddet. 

Bordene pakkes ned og plassers stående mot veggen mellom vinduet og kiosken. 

De 5 siste deltagere i dugnaden skal når siste kamp er avsluttet bistå med følgende oppgaver, 

-tribunen skal ryddes og skyves inn i henhold til illustrasjon. 

-styreenhet settes på plass i vaktmesterens rom, og settes på lading med relevant kabel, ringperm 

med kamprapporter og “time-outkort” legges tilbake i hyllen. Bord og stoler ryddes bort. 

 

Pengeskrinene settes i vesken og plasseres i vaktboden dersom de ikke blir hentet av en representant 

for håndballgruppen.  


