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Vad	  gäller	  för	  mig	  som	  ledare	  vid	  hemmamatcher?	  
	  

• Kiosken	  skall	  bemannas	  av	  några	  personer,	  instruktioner	  och	  nycklar	  till	  kiosken	  finns	  på	  
kanslirummet.	  

• Ta	  emot	  motståndare	  och	  se	  till	  att	  de	  får	  ett	  omklädningsrum.	  
• Ta	  fram	  protokoll	  och	  fyll	  i	  laget	  samt	  övrig	  information:	  vilken	  serie,	  matchnummer	  osv.	  
• Ta	  fram	  bord,	  klocka,	  stolar	  till	  det	  samt	  utvisningsstolar.	  Nyckeln	  till	  klockan	  är	  det	  röda	  

bandet	  med	  nycklar	  som	  hänger	  i	  materielrummet.	  Denna	  samsas	  du	  om	  med	  domarna,	  då	  
denna	  nyckel	  även	  går	  till	  domarrummet.	  Nyckeln	  går	  även	  till	  musikanläggningarna.	  Det	  
finns	  tre	  stycken,	  en	  i	  ”kioskrummet”,	  två	  där	  nere,	  en	  till	  höger	  och	  en	  till	  vänster.	  Ström	  till	  

anläggningen	  startas	  i	  rummet	  där	  sargen	  står,	  på	  väggen	  finns	  tre	  brytare,	  ljud	  höger	  och	  
vänster	  för	  plan,	  samt	  en	  för	  publik.	  Skall	  speaker	  användas	  finns	  det	  kopplat	  mikrofon	  till	  
den	  musiklåda	  som	  står	  i	  kiosken,	  du	  kan	  ha	  den	  stående	  där	  uppe	  eller	  bära	  ner	  den	  och	  ha	  

den	  vid	  sekretariatet	  där	  nere.	  Batterier	  till	  mikrofonen	  finns	  i	  skåpet	  i	  materielrummet	  samt	  
på	  kontoret	  där	  uppe	  om	  det	  inte	  finns	  i	  micken.	  

• Se	  till	  att	  avbytarbänkar	  finns	  för	  bägge	  lagen.	  

• Bygg	  upp	  sargen,	  ta	  fram	  matchmålen	  -‐	  de	  som	  är	  materielrummet,	  kolla	  även	  att	  inte	  det	  är	  
några	  stora	  hål	  i	  näten.	  

• Se	  till	  att	  domarna	  har	  kommit	  senast	  20	  minuter	  innan	  match,	  annars	  kontakta	  
domaransvarig	  (för	  ungdomsmatcher	  där	  vi	  tillsätter	  domare	  själva).	  	  

• Efter	  match	  ska	  det	  städas	  av	  vid	  avbytarbänkarna,	  tejp	  och	  andra	  rester	  ligger	  gärna	  kvar.	  

Kolla	  även	  av	  om	  det	  suttit	  ungdomar	  nere	  vid	  plan	  på	  motsatta	  sidan,	  kan	  ligga	  godispåsar,	  
burkar	  och	  annat	  skräp	  där.	  

• Se	  även	  till	  att	  omklädningsrummen	  som	  utnyttjas	  är	  återställda	  och	  snygga,	  släng	  större	  

skräp	  i	  papperskorgen.	  
• Se	  till	  att	  protokollet	  är	  ifyllt,	  lämna	  kopia	  till	  motståndare	  originalet	  läggs	  i	  avsedd	  korg	  i	  

materielrummet	  Ring	  in	  resultatet	  för	  matchen	  -‐	  numret	  står	  på	  lappen.	  08-‐51	  90	  91	  92	  

	  
	  

• Om	  det	  är	  sista	  matchen	  för	  dagen	  gäller	  följande	  :	  
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• 	  	  Återställ	  musikanläggning,	  lägg	  in	  klocka	  och	  lås	  skåpen	  där,	  ställ	  in	  stolar,	  bollar,	  

matchmålen	  och	  bordet	  i	  materielrummet.	  
• Glöm	  inte	  att	  hänga	  röda	  bandet	  med	  nycklarna	  i	  materielrummet.	  Kolla	  med	  domarna	  så	  att	  

de	  lämnar	  tillbaka	  dem.	  

• Återställ	  kiosken	  enligt	  rutin.	  Här	  ingår	  även	  att	  se	  till	  att	  det	  är	  städat	  på	  läktaren.	  
• Du	  kan	  inte	  som	  ledare	  lämna	  hallen	  innan	  motståndarna	  har	  lämnat	  –	  omklädningsrummen	  

är	  ditt	  ansvar.	  Se	  till	  att	  det	  är	  låst	  överallt,	  gäller	  dörrarna	  där	  nere	  samt	  att	  det	  larmas	  där	  

uppe	  (i	  sporthallen)	  om	  du	  är	  sist.	  


