
Instruks oppsett av dugnadsvakter i hall  
 
Dette er en instruks for hvordan vaktlisten (skjemaet “Halldugnad - mal for utfyllling”) 
skal fylles ut. Vaktlisten må fylles ut av foreldrekontakt for hvert lagsmiljø. Dersom 
dugnadstiden er inntil 6 timer, fylles kun “førstevaktene” ut. Blir dugnaden lenger enn 6 
timer skal vaktene deles slik at “andrevaktene” også fylles ut. Beregn da 1/2 time 
overlapp pr vakt. NB! vaktskifte i sekretariat må skje mellom kampene.  
 
Hallansvarlig 

Hallansvarlig begynner 1,5 time før første kamp - normal oppstart er kl 08.30 

 
Hallansvarlig er tilstede i hallen til etter siste kamp er ferdig, hallen ryddet og tømt - 
normalt 1,5 t etter siste kamp starter.  
 
Tilsynsvakt 

Det er alltid en tilsynsvakt i hallen dere kan få bistand fra, hvis det ikke er gitt beskjed 
om annet. Tilsynsvakta kan gi samlet opplæring i iZettle og annen info.  
 
Fair Play vert 
Oppmøte 15 min før kampstart. Vakten avsluttes når dommerne for siste kamp har reist hjem. 
 
Kiosk 

Kiosk - en vakt starter 1,5t før første kamp - setter på kaffe og steker vafler 

Kiosk 2+3+4 starter 1 t før første kamp 

Kiosken skal være åpen frem til spillere av siste kamp har reist.  
 

Kiosken skal være bemannet med 4 stk på søndager og 2 stk på lørdagsvakten.  
 
I kiosken skal det produseres vafler, ciabatta, kanelboller, pølser, kaffe og toast.  
Det skal være 2 nettbrett i kiosken som kan betjene gjestene samtidig.  
Oppløring i iZettle kan gis av tilsynsvakta. 
 
Billett 

Billettsalget åpner 1 t 15 min før første kamp starter og stenger når 2.omgang har 
startet i dagens siste kamp. 
 
Oppstart 

Dvs - hallvakt, en i kiosk samt billett - møter samtidig; 1,5 t før første kamp.  
 
Sekretariat 

Sekretariat bemannes med to personer. En må kunne liver-score rapportering. 
 
Vafler og kaker  

Kaker og vafler skal tas med iht vaktlisten.   
 
Handlevakt 

Handlevakt torsdag - en person kontakter Lene Lothe og får beskjed om hva som skal 
handles.  



 
Kampoppsett 
Hvilke kamper som spilles finnes på handball.no - velg "Kamper" se bilde nedenfor, velg 
arrangørdagbok , velg arrangør = Ski håndball (Region øst), velg dato (helg)  "Vis 
kamper"  da kommer alle kampene opp.  
 

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

  
NB! Omberamminger 
Det kan komme omberamminger inntil 5 dager før kamp så følg med om det er endringer som 
påvirker dugnadsoppsettet (for eksempel start og slutt på vaktene) 

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

