Hanhals Team 08

Lathund matchsekretariat 2018/19

2018-11-16

Arbetsuppgifter för sekretariat i samband med match
Speaker
Matchpuckar tas med till sekretariatet från Team 08 matierialförråd. Förvaras med fördel
svalt innan match. Puckar för uppvärmning ansvarar ledare för.
Anteckningsblock för att notera matchhändelser samt penna finns i sekretariatpärmen.
Laguppställning gästande lag fylls i av gäster. Blankett finns i sekretariatspärmen i förrådet.
Ta reda på domarnas namn.
Matchprotokoll ska fyllas i med laguppställning, domare och matchhändelser. Matchprotokoll
sätts in i sekretariatpärmen efter matchen.
Välkomna lagen och publiken till matchen.
Läs laguppställningar och presentera domarna.
Icing och offside utropas direkt när detta sker.
Utrop av utvisning och mål sker efter att domaren satt igång spelet. Detta för att domaren
kan ändra beslut tills pucken är släppt.
Utvisning utropas.Tex Hanhals spelare nr 99 Karl Eriksson utvisas 2 min för tripping, tid
14.10.
Utvisning klar utropas. Tex Hanhals fulltaliga.
Mål utropas. Tex. Hanhals tar ledningen/utökar/kvitterar/reducerar till 1-0 genom nr 9 Erik
Karlsson, tid 8.55.
Uppmärksamma gärna målvakters goda insatser genom att nämna deras nr och namn vid
något tillfälle under matchen tex i samband med en räddning.
1 minut kvar av första perioden utropas.
2 minuter kvar av matchen utropas.
Tacka lagen, publiken och domarna för matchen.
Skottstatistik redovisas inte.

Musik
Förbered spellista.
Aux kabel och Iphone adapter finns i sekretariatpärmen.
Sköter hemmalagets utvisningsbås.
Hjälp speaker med matchhändelser.

Klocka
Detaljerad lathund för klockan i gamla och nya hallen finns på följande länk:
https://hanhalskings.myclub.se/menu/pages/16737
Sköter bortalagets utvisningsbås.
Hjälp speaker med matchhändelser.
Utvisning kort straff är 2 min i seriematcher. I GP pucken är kort straff 1 minut. Längre straff
är 5 min oavsett seriematch eller GP pucken.

Samtliga
Beröm domarna i periodpaus och efter matchen för bra insatser.

Förtydligande av matchbestämmelser
Enligt ett förtydligande av matchbestämmelserna ska vid matchspel på helplan 2 x15
alternativt 2 x 20 skall sidbyte alltid ske i periodpaus. Vid matchstart ställer MV upp på
motsatt sida så att man alltid har kortast väg till spelarbåset under andra och sista perioden.
Vid halvplansspel skall målburarna placeras längs med långsidan, så spelet sker på tvären.

