
 
 

 

BÅSINSTRUKTIONER - A-LAGSMATCH 

 

När det är A-lagsmatch hjälper ungdomslagen till som båsfunktionärer. Här kommer rutiner 

för detta arbete.  

 

De personer som respektive lag kallar till detta uppdrag måste var minst 18 år och ingen 

under 18 år får finnas i båset.  

 

Funktionären ska vara på plats i båset minst 50 minuter före matchstart. Då finns 

sekreteriatspersonal på plats och kan svara på eventuella frågor. Båsfunktionärer får gärna 

använda de svarta funktionärsjackorna som finns i sekretariatet.  

Funktionärer får en fikabiljett från föreningen där de har möjlighet att hämta ut ex kaffe och 

korv eller det som du önskar från Caféet i periodpauserna. Dessa har de som sköter klocka, 

speaker eller OVR.  

 

Före match och under matchen ska målburarna flyttas samt hål för peggar borras i isen före 

isvärmning, efter isvärmning, inför matchstart samt vid periodpaus och matchslut (i samband 

med varje spolning). Broddar att använda då man beträder isen finns i sekretariatet och ska 

användas. Under match ansvarar båsfunktionären även för att räkna skott mot mål. 

Instruktion kring detta kan ges av sekreteriatspersonalen. 

 

Även jobbet i sekretariatet och båset är ett lagspel och de som finns i sekretariatet hjälper 

gärna till och kan svara på frågor om du är osäker. 

 

 

Hålltider inför A-lagsmatch (normalläge) 

 

60 min innan matchstart: 

OVR-ansvarig tar ut förberedande laguppställningar, speaker förbereder inför match. 

 

50 min innan matchstart:  

Båsfunktionärer på plats, målburar för match tas fram av vaktmästare. Dessa ställs på plats 

av båsfunktionärer efter man borrat upp hål för peggar. 

 

40 min innan matchstart: 

Isvärmning börjar. Lagen värmer upp på is med eventuella knattar. 

Klockan räknar ner till matchstart. 

 

20 min innan matchstart: 

Isvärmning slut. Båsfunktionärer flyttar målburar för spolning. Efter spolning ställs dessa på 

plats av båsfunktionärer efter att man borrat upp hål för peggar. Speaker hälsar välkomna 

samt läser upp startande lag så snart ismaskinen lämnar isen. Därefter äntrar lagen, domare 

och eventuella knattar isen. 

Knattarna presenteras av speaker varpå de lägger varsin straff mot målvakterna. 



 
 

Matchstart: 

Domaren blåser i gång matchen. 

 

Periodpauser: 

Så snart lagen lämnar isen ger båsfunktionärer antal skott till OVR/Speaker. Därefter flyttar 

båsfunktionärerna burarna för spolning. Normalt tar spolning av isen ca 8 min, därefter ställs 

målburar på plats efter att man borrat hål för peggar av båsfunktionärer. 

 

Matchslut: 

Efter avblåst match ger båsfunktionärer skottstatistik till OVR/Speaker. Därefter lossas 

burarna och peggarna tas med. Målen flyttas till port för ismaskinen där vaktmästaren tar 

undan målburarna. Därefter är uppdraget som båsfunktionär slutfört för denna gång. 

 

 

Väl mött! 
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