
Huskeliste for arrangementsansvarlig under RHK’s arrangementer i Sandbekkhallen

Når du kommer – start av arrangement
Henting av varesalgskasse, billettsalgskasse og henting av nøkler avtales med Tone Borghagen.
Lås opp garderober samt nødutganger i hallen og tribunen. Nøkkelen til RHK rommet finnes  i varesalgskassen. 

Dommerpenger ligger i en lommebok i varesalgskassen. Arrangementsansvarlig bærer denne på seg under 
arrangementet og betaler dommerne mot kvittering. Sjekk at kvittering er/blir påført skjemaet og at detter blir 
lagt i lommeboka. OBS: Nye skjemaer for denne sesongen. Reserveskjemaer ligger i sekretariat boken. (Hvit 
perm)

For Sekretariatet: Sett fram bord og stoler (står i avlukket i hallen nærmets dommergarderoben)- Husk å legge 
plater (reklameskilt) under sekretariat bordet. Klokka ligger i låst kasse i  RHK  rommet og div utstyr for 
sekretariatet finnes i en bag i RHK boden.

For dommerne: Handicap garderoben brukes som dommergarderobe., hvis ikke  

Under kampene:
For spillerne: Klisterstativ settes ut under kamper fra J12/G12 og oppover. Stativene finnes i RHK boden.
Det er kun lovlig med vannbasert klister av type Promatch eller tilsvarende. All annen bruk av klister 
er ULOVLIG og skal påtales. Dersom laget ikke retter seg etter instruksene, noteres dette på kamprapporten. Det er 
heller ikke lov med ”depot” av klister på sko.

Dersom dommeren ikke møter opp, skal kampen spilles uansett, dette gjelder også høyere klasser. Ring 
dommerkontakt Frank Borghagen mob tlf: 90111393 eller spør noen på tribunens om de er villige til å dømme. Sørg 
for at begge lagledere er enige i dommervalget og skriv på kamprapporten hvem som har dømt. Ikke press våre 
yngste dommere til å ta kamper på høyere nivå.

Varesalg
- Bord står normalt fremme. Hvis de ikke står fremme se i avlukket hvor sekretariatet er oppbevart.
- Alt av utstyr til salget finnes i RHK rommet
- Pølser og lomper finnes i kjøleskapet eller i fryseboks. Brus finnes kjøleskapet eller i RHK boden

Pølsekoker: Sørg for at det er vann nok rundt varmeelementet. Det skal være så mye vann at ”kjelen” nesten 
flyter. Pass på at det er vann opp til rista inni ”kjelen”. Ved oppkoking brukes 90 grader, senere kan termostaten stå 
på 70 grader.
Tips: Tenk deg om før du legger oppi ”siste” pølsepakke. Det blir solgt minimalt etter oppstart av siste kamp og vi 
bør heller gå tom for pølser/vafler i stedet for å kaste eller gi det bort etter kamp.

Kaffe: 5 strøkne skjeer pr full trakte-kannen.

Vafler: Vaffeljernet står i RHK boden. Det skal kun brukes flytende melange for smøring av jernet.
Sjekk/rydd på tribune – garderobe og inne i hallen  for søppel  under vakten.

Opprydding/avslutning
Legg et par pakker pølser og lomper i kjøleskapet dersom det er kort tid til neste arrangement.
Sett 2 kasser brus i kjøleskapet.
Rydd opp på tribunen, alle garderober, på toalettene og i hallen. Søppel bæres ut i container, gjenglemte ting 
legges i RHK boden. Nøkkel til container henger på tilsynsknippet.

Begge kassen skal telles opp av 2 personer før de leveres tilbake til avtalt person.
Oppgjør skjema ligger  i  bagen til kassene.

Bruk notisboka til å gi beskjeder på hva det er lite av hva som, må kjøpes samt andre kommentarer til 
arrangementet. Notisboka skal legges i varesalgskassen.

Lås nødutganger
Sørg for at alle er ute av hallen/garderober/dommergarderober før du låser. Det må ikke slippe til andre 
”klubber/arrangører” dersom de ikke har nøkler til hallen. Er arrangementet vårt ferdig, må de vente ute til de har 
skaffet seg egne nøkler. Danserne har egne nøkler.

Kamprapporter avtales med Frank Borghagen
Pengekasser og nøkler leveres tilbake etter avtale med de som leverte ut.

Viktige tlf nr: Kari Norum 63838122 el  95721707 , Borghagen  63831590 – Tone 91567642 el Frank   90111393


