Alagets hemma matcher 2015-16
Hej alla hockeyvänner; nu börjar seriespelet dra igång och det gäller även vårat A lag.
Klubben fortsätter sitt arbete med att göra det trevligare att gå ner till hallen för att se på
Alaget. Då behöver vi ha alla lagens hjälp runt hemma matcherna. Varje gång behövs 8 st
vuxna, barnen i det yngre lagen kan hjälpa till med försäljning av lotter. Följande uppgifter
skall det hjälpas till med.


Entrévärdar




Cafè
Lottförsäljning



Intro för hemmaspelare inkl brandvakter



Ev hjälp i sekretariatet



Städning av läktare efter matchen



New York tävling, bollkastning



Överskottet 50/50 lotten går till det hjälpande ungdomslagen, ev överskott på
bolltävlingen går till klubben. Överskott på 50/50 lott läggs i en gemensam pott som
fördelas jämt till de hjälpande lagen . Pengarna skall användas till utbildning av
spelare eller ledare och godkännas av kansli eller sportchef.



Dom som hjälper till bör vara nere minst 1 tim och 20 min innan matchstart. Samling
vid ledarrummet i NYA hallen



Ansvarig för Alaget matcher är Ulf Krantz. Någon från hjälpande lag hör av sig till
Ulf senast dagen innan match för att stämma med tider mm. Viktigt att det sköts bra



Ansvarig Alagsmatcher:Ulf Krantz 0708-883869 eller ulf.krantz@icloud.com



Ansvarig speakerbås: Conny Wiktorsson 0735-155035 eller
connywiktorsson@hotmail.com

Matchfördelning:
10/1 Mjölby kl 16:00 U10 ( 08 eller 09 spel i paus )
15/1 Boro kl 19:00 U9
17/1 Vänersborg 16:00 U8 ( 08 eller 09 spel i paus )
24/1 Bäcken 16:00 U11 ( 08 eller 09 spel i paus )

29/1 Olofström 16:00 U12
3/2 Boro 19:00 U16 E
10/2 Kungälv 19:00 U16

Efter Alltvåan kommer ett kvalspel där vi kommer att få börja om igen, ny info om detta
kommer senare.

Det är självklart OK att byta tillfälle med något annat lag, detta görs internt mellan lagen och
info ges till Ulf Krantz.
Stort tack på förhand för er hjälp
Nu hjälps vi åt att dra ner folk till hallen och få en go stämning när vårt A lag spelar

// Anders Engelbrektsson

INSTRUKTION ”Vinn resa till New York”
Denna tävling gör vi i samarbete med Resia i Kungsbacka. Så våra hjälpande föräldrar kommer att få
hjälpa till med denna istället för pucksläppet. Det kommer att sitta info om detta i hallen i helgen
samt läggas ut på hemsidan. Lite kortfattat under vad det handlar om














Ställa fram bord och sätta upp tävlingsreklam och prislista
Sälja tennisbollar som är numrerade, vi har 100 st. 1 boll 40 kr 3 bollar 100kr
Försöka hjälpa till så folk köper, promota tävlingen. Det går att ta ut cash i café bra att tala
om det.
OBS spelare i laget måsta gå runt och sälja på läktaren!!!!!!
Skriva ner namn på köpare av boll och nr på bollar de köper
I andra periodpausen tävlar vi, då skall en stor svart tunna ställas på mittpunkten, den skall
ha ett lager med snö i botten så bollar ej studsar ut
Tävling börjar, man kastar bollar från utsidan rink och försöker träffa hinken.
Ta de bollar som träffat och ge till speakern så läser han upp namn, vinnare går till
försäljningsbordet där de får en presentkort på Burger King
Vinnare skall då skriva ner sina namn, telfonnr och mailadress
Ge info om att vi hör av oss om den stora finalen som kommer i slutet av A lagets säsong
Behöver vara 3-4 st som samlar bollar och lägger i backen, där får vi vara lite rappa
Bollar, tunna står i ledarrummet
Pengar och vinnarens info skall ges till Lena Fredholm, Ulf Krantz, Anders Engelbrektsson
eller Conny Viktorsson

