Kampgjennomføring
Behovsoversikt
-

4 kiosk (2 inne og 2 ute)
1 kampvert
1 speaker
8 ballhentere
1 kampansvarlig (ekstern)

Beskrivelse av arbeidsopgaver
-

Kiosk inne (oppmøte 1 t 10 min før kampstart)
o Koke kaffe og steke vafler til dommergarderoben
o Koke kaffe til lagsgarderober
o Skjære frukt til hjemmegarderoben
o Vanlig kioskdrift og salg av varer fra kiosken i Vindhytta
o Opprydding av kiosk etter kampslutt

-

Kiosk ute (Oppmøte 1 t og 10 min før kampstart) Vurder behov!
o Bistå med forberedelser i kiosken
o Forberede kaffe- og vaffelsalg fra mobile kanner
o Gå rundt og selge kaffe til publikum
o Bistå med opprydding i kiosken etter kampslutt

-

Kampvert/Vindvert (Oppmøte 1t 30 min før kampstart)
o Ta imot motstanderlaget og vise de til sin garderobe
o Ta imot dommeren og vise de til sin garderobe
o Sørge for at lagene har det de trenger av drikke og mat som beskrevet over
o Ta imot ballgutter/jenter og beskrive jobben de skal gjøre
o Koordinere innmarsjen sammen med speaker
o Bistå rundt benkene slik at folk holder seg unna teknisk område
o Sørge for at ballguttene/jentene får brus i pausen
o Sørge for å få inn alle matchballer etter kampen

-

Speaker (møte 45 min før kampstart)
o Sette på musikk
o Ønske velkommen til kamp + sponsorer 20 min før kampstart
o Koordinere innmarsjmusikk sammen med kampvert
o Ta lagoppstillinger + dommere etter innmarsj
o Oppdatere på målscorere og utdeling av kort
o Sørge for pausemusikk, samt si sponsorene i pausen
o Annonsere Vinds beste 5 min før slutt, samt neste hjemmekamp

o Oppdatere resultat med målscorere etter kampen og ønsker velkommen til
neste kamp
-

Ballhentere (møter 40 min før kamp)
o Se egen instruks

-

Kampansvarlig (møte 1 t og 30 min før kampstart)
o Sørge for at alle roller funker
o Jobbe sammen med kampvert i forhold til de oppgavene han har
o Sørge for at 3 stk nominerer Vinds bestemann

-

Invitere media. (Ansvar: DL eller SL)
o Oppland Arbeiderblad/Gjøvik og Toten Blad/NRK H&O
o Ha fast bord til dem i kafeen.
o Legge frem Medierapport fra FIKS på bordet.
o Kaffe og vaffel før kampen/i pausen

Innmarsj
-

Dette skjer fra nedre porten etter tippeligahymnen. http://www.youtube.com/watch?v=vVxTw--CUM
Dommertrio går først og lagene på 2 rekker bak de. Ballhenterne går inn sammen med
Vindspillerne.
Så fort de har stilt seg på plass (en lang rekke på midten), tar lagene handshake, mens
speaker roper opp navn på bortelag, hjemmelag og dommertrio. Til slutt sier han hvem som
er ballhentere og hvilket lag de kommer fra.

