Instruktion arbete hemmamatcher
75 minuter före matchstart så skall ni träffas vid cafeterian i Göransson Arena närmast fotbollsplan. Där
kommer funktionärer från SIF ta hand om er.
Totalt behövs det 16 vuxna och minst 12 pojkar/flickor vid arbete hemmamatcher.
Att vara bollpojke/flicka skall ses som ett positivt led i målsättningen att delaktighet, engagemang och glädje
skall prägla verksamheten. 4 vuxna skall finnas tillhands för att hjälpa och stötta bollpojkarna/flickorna. De
fyra vuxna är även ansvariga för ev. bårbärning. 8 bollpojkar/flickor behövs till varje match.
Bollpojkar/flickor:
Samling/cafeterian Göransson Arena.




Samling 75 minuter före match vid kiosken i Göransson Arena
Klubboverallen skall om möjligt bäras
Västar finns till samtliga som skall användas både före och under matchen

Före matchen






Hämta bollar under lagens uppvärmning
Efter uppvärmning samlas alla uppvärmningsbollar ihop
Ställa ut vattenhinkar (vid varmt väder)
Avbytarsiffror skall tas fram och placeras mellan avbytarbåsen (hämtas vid funktionärsrummet)
Fyra matchbollar och bollstolpar tas ut ur omklädningsrummet till planen före matchens början

Under matchen






Två bollpojkar/flickor bakom varje mål
Två bollpojkar/flickor på vardera långsida
Bollen ges till spelare som kommer och vill ha den
Lek ej med varandra eller med reservbollar
Korv och dricka erhålls i pausen vid högra kiosken i Göransson Arena

Efter matchen







Bär tillbaka avbytarsiffror till funktionärsrummet
Töm och ställ tillbaka vattenhinkarna, om dessa ställts ut
Bär in fyra reservbollar och fyra bollstolpar till omklädningsrummet
Lämna tillbaka de lånade västarna
Städa runt arenan (burkar, flaskor, matchprogram, övrigt skräp)
Lägg skräpet i avsedda containrar/soptunnor

Försäljning av matchlotter
Checklista:








Samling 75 minuter före matchstart vid kiosken i Göransson Arena
Funktionärsväst tillhandahålls
Matchlotter hämtas i kiosken
Försäljning till ca 15 minuter efter matchstart
1 vuxen (som även jobbar i kiosk efter avslutad försäljning) och 4 spelare säljer matchlotter.
Lämna pengar för vinstutlämning till högra kiosken i Göransson Arena
Hela intäkten (minus vinster på matchlotter) av försäljningen går till laget.

Försäljning av fika på hemmamatcherna






Samling 75 minuter före matchstart vid kiosken i Göransson Arena
Funktionärsväst tillhandahålls
8 vuxna skall sälja fika
Försäljning pågår till matchens slut
Intäkterna går till huvudföreningen

VIP personal




Samling 75 minuter före matchstart vid kiosken i Göransson Arena
Förberedelse av VIP området
Löpande service under match

Funktionärsresurs




Samling 75 minuter före matchstart vid kiosken i Göransson Arena
Funktionärsväst tillhandahålls
Behovsstyrda arbetsuppgifter som ex sekretariat, publikvärd etc

Efter matchen hjälps ALLA åt att plocka bort skräp runt arenan, tömma papperskorgar samt plocka undan
kravallstaketet.

