GOTHIA
INNEBANDY CUP

®

GOTHENBURG • SWEDEN

U p p d r a g s b e s k r iv n in g H a lla n s v a r ig
Gothia Innebandy Cup spelas årligen över Trettonhelgen. Varje år deltar runt 460 lag och
10 000 innebandyspelande ungdomar samlas för att delta i Göteborgs stora
innebandyfest.

Uppdraget som helhet
Varje hall har en förening eller funktionärer som sköter sekretariat, musik, städning och
utsmyckning/skyltning inne i hallen. Även om föreningen sköter ovanstående är det din
uppgift att övervaka och se till så det blir snyggt och bra gjort, samt fungera som ett
bollplank. Det är viktigt att du tar kontakt med föreningen och presenterar dig så ni
etablerar en relation så tidigt som möjligt.

Uppdraget inför cupen
Ta kontakt med föreningen. På uppbyggnadsdagen fördelar Föreningen funktionärskläder
och packar (med din hjälp) upp material som skickats. Tillsammans med föreningen ska du
arbetsleda uppsättningen av:
• Skyltning/utsmyckning av hallen/spelcentret
• Sarg
• Musik- och speakeranläggning
Tillsammans med föreningens ansvarige går du igenom:
• Match-Check-In
• Hur rutinerna ser ut från det att lag kommer till hallen till deras avresa
• Kan föreningen hjälpa till vid insläpp och inspring vid matchstart?

Uppdraget under cupen
Förutom totalansvaret för spelcentret har du egna uppgifter som:
• Att ta emot samtliga lag på ett välkomnande sätt
• Vara ”påläst” om lag som ska komma
• Matchregistrering av lag (Match-Check-In)
Tillsammans med föreningens ansvarige ska du ha koll på:
• Utsmyckning (leverans, uppsättning)
• Skyltning till och från hallen – hittar gästerna från bussen?
• Kontrollera dagligen att vägskyltning och avspärrningsband sitter kvar
Följande uppgifter delar du och föreningens ansvarige på:
• Inspirera och delegera övriga funktionärer på plats
• Ser till att all skyltning sitter uppe
• Sköter sekretariatet sitt uppdrag? Används speaker- och musiksystemet?
• Att live-filmarna är fokuserade och genomför sitt uppdrag bra
• Ser till att det är rent och fräscht
• Kontrollerar att resultatrapporteringen fungerar

•
•
•
•

Att speakern är påläst och kunnig inför varje match/presentation
Att städningen fungerar
Ansvarar för daglig beställning av lunch/middag till förening och funktionärer
Ser till att funktionärskläder används på rätt sätt

Innan du lämnar hallen: Ta ett varv runt spelcentret/hallen och kontrollera att allt är låst, rent
och snyggt.
Stängning av hallar & spelcenter
När sista matchen är spelad vill alla komma iväg så fort som möjligt. Det är viktigt att du
behåller kontrollen så inget missas eller glöms kvar i hallen. Det är du som hallansvarig som
har det totala ansvaret för besiktning och godkännande.
Slutbesiktning
Tillsammans med föreningens ansvarige gör du en besiktning av spelcentret. Ingen lämnar
hallen förrän du godkänner detta. Det är du som hallansvarig som har det totala ansvaret för
besiktning och godkännande:
• Stäm av med hallservice när allt material ska hämtas
• När hallen/spelcentret är klart för stängning meddelar du projektledaren detta
• Kontrollera även att eventuella transporter fungerar som planerat
• Stäm av med vaktmästaren, är han nöjd med att vi lämnar hallen?
Du som hallansvarig kommer vara värdföreningens och många av lagens närmaste kontakt
från Gothia Innebandy Cup. Det är viktigt att du hela tiden arbetar med att etablera en bra
relation med dem som arbetar i hallen och uppmuntrar alla till att arbeta mot samma mål.
Tillsammans gör ni turneringen mycket bättre och jobbet lättare för er.

Datum
Uppdraget pågår mellan
Gothia Innebandy Cup spelas mellan

2–6 januari 2019*
3–6 januari 2019

*Uppbyggnation i din hall.

Vad får jag som funktionär under Gothia Innebandy Cup?
Genom att anlitas som funktionär erbjuder vi dig:
• Utbildning
• Möjlighet att växa i en världsledande organisation
• Funktionärskläder
• Ekonomisk ersättning
• Lunch och middag (från torsdag till söndag)
• Ett intyg
• Arbetslivserfarenhet

Ersättning
Ersättningen är 3500:-, innan skatt. (2-6 januari 2019)
Vi vill poängtera att Gothia Innebandy Cup är ett idrottsarrangemang och att ersättningen är
en uppskattning för ideellt arbete. Uppdragsgivare är BK Häcken.

Utbildning
Ett utbildningstillfälle sker under hösten/vintern 2018.

