
   
Manual för sekretariat i B-hallen   

      

  
Iordningsställande inför hemmamatch 

Ansvariga för sekretariatet ska vara på plats senast 45min innan matchstart. 
 

Hämta utrustning (korg som innehåller modul till matchklockan) som står utanför 

glasburen/receptionen vid huvudentrén i A-hallen. Om denna inte finns, kontakta 

vaktmästaren (tel: 08-579 228 91).  

 

 

I B-hallen, koppla i kontakten från klockmodul till väggkontakt. Stoppa i 

en stickkontakt från stora manöverbordet till klockmodulens baksida.  

 

Slå på huvudströmmen till stora manöverbordet. Slå på förstärkaren i 

skåpet till höger. Se till att stora volymknappen längst till höger är 

uppvriden. Ta med lagets ljudkabel (finns i vårt förråd) samt musikspelare 

(iphone/ipad).   

 

 

 

Tryck igång mixerbordet under 

bordet, det finns en pil.  

 

Koppla mikrofonen till mikrofonsladden, sätt i 

sladden i 4:e uttaget i mixerbordet (röd ring). Om 

micken inte funkar kan man testa att rycka ur/sätta 

i strömkabeln. Musik-kabeln sätts i ”input” uppe 

till höger (röd rektangel). 

 

 

 

 

 

Speaker/Musikansvarig (1st) 

Se till att båda lagen fyller i prel matchprotokoll/roster (protokoll finns i vårt förråd) 

Prova mikrofon och musik så ljudet är ok, justera på manöverbord. Spela musik mellan 

bytena och i paus. 

 

Hälsa bägge lagen och domare välkomna till Sollentuna Hockey och match i SVEAB arena 

annex. Läs därefter upp laguppställning på bägge lagen, börja med gästande lag.  

 

Under match – annonsera minst mål, utvisning samt när ett lag åter är fulltaligt. 

 

 



   
Klockansvarig (1st) 

Matchklockan skall programmeras/ställas in innan match. Följ instruktion som ligger i korgen 

med utrustning. OBS var noggrann vid varje steg, läs innantill. Periodtid 20 min, paus 1-2 

min. 

 

Tips - Slå på periodnedräknaren innan man byter period!! 

 

 

 

OVR (1st) 

Enligt separat instruktion. Lösenord ska inte behövas till SHCs gästnätverk. 

 

 

 

Utvisningsbås (2st) 

Ansvara för att det finns kylda matchpuckar. 

Ansvara för att det finns X antal uppvärmningspuckar till lagen samt att samla in puckarna 

efter uppvärmning.  

 

Under periodpaus ska båsdörrar stå på glänt. 

 

Hålla koll på skottstatistik. Skott på mål = skott som går innanför /på ramen till målburen eller 

utanför som målvakten räddar (ett tips är att notera ner alla skott med ett streck och ringa in 

de som blev mål). Tänk på att lagen byter planhalva i halvtid, så sammanräkningen per lag 

blir rätt… 

 

Se till att målpegs (ska ligga i korgen som hämtas) sätts på plats (borras) i isen - börja fixa 

SHC’s målbur (klocksidan) när spolis kört förbi sista varvet. Sen fixar man bortalagets bur. 

Våra killar måste ut på isen först. Finns signalvärde i hemmaplansfördel. Sedan ska pegsen 

plockas in efter match och att målburar flyttas vid spolning efter match.  

Borrmaskin finns i ismaskinsgaraget. (Kolla att borrmaskinen är laddad) 

 

 

 

Efter avslutad match 

Stäng av all utrustning, montera isär och plocka ned i korgen, slå av strömbrytaren. Korgen 

ställs tillbaka vid glasburen/receptionen vid huvudentrén i A-hallen. 

 

Lämna påskrivet matchprotokoll samt team rosters i facket utanför kansliet. 

 

 

 

 

  



   
Manual för sekretariat i A-hallen   

       
Iordningsställande inför hemmamatch 
 

Ansvariga för sekretariatet ska vara på plats senast 45min innan matchstart. 

 

Nyckel till sekretariat/skåp hänger utanför glasburen/receptionen vid huvudenrén till A-

hallen. Om nyckel inte finns, kontakta vaktmästaren (tel: 08-579 228 91).  

 

 

Speaker/Musikansvarig (1st) 

Se till att båda lagen fyller i prel matchprotokoll/roster (protokoll finns i vårt förråd) 

Prova mikrofon och musik så ljudet är ok, justera på manöverbord. Spela musik mellan 

bytena och i paus. 

 

Hälsa bägge lagen och domare välkomna till Sollentuna Hockey och match i SVEAB arena 

annex. Läs därefter upp laguppställning på bägge lagen, börja med gästande lag.  

 

Under match – annonsera minst mål, utvisning samt när ett lag åter är fulltaligt. 

 

 

Klockansvarig (1st) 

Matchklockan skall programmeras/ställas in innan match. Följ instruktion som ligger i korgen 

med utrustning. OBS var noggrann vid varje steg, läs innantill. Periodtid 20 min, paus 1-2 

min. 

 

Tips - Slå på periodnedräknaren innan man byter period!! 

 

 

OVR (1st) 

Enligt separat instruktion. Lösenord ska inte behövas till SHCs gästnätverk. 

 

 

 

Utvisningsbås (2st) 

Ansvara för att det finns kylda matchpuckar. 

Ansvara för att det finns X antal uppvärmningspuckar till lagen samt att samla in puckarna 

efter uppvärmning.  

 

Under periodpaus ska båsdörrar stå på glänt. 

 

Hålla koll på skottstatistik. Skott på mål = skott som går innanför /på ramen till målburen eller 

utanför som målvakten räddar (ett tips är att notera ner alla skott med ett streck och ringa in 

de som blev mål). Tänk på att lagen byter planhalva i halvtid, så sammanräkningen per lag 

blir rätt… 



   
 

Se till att målpegs (ska ligga i korgen som hämtas) sätts på plats (borras) i isen - börja fixa 

SHC’s målbur (klocksidan) när spolis kört förbi sista varvet. Sen fixar man bortalagets bur. 

Våra killar måste ut på isen först. Finns signalvärde i hemmaplansfördel. Sedan ska pegsen 

plockas in efter match och att målburar flyttas vid spolning efter match.  

Borrmaskin finns i ismaskinsgaraget. (Kolla att borrmaskinen är laddad) 

 

 

 

Efter avslutad match 

Stäng av all utrustning, montera isär och plocka ned i korgen, slå av strömbrytaren. Korgen 

ställs tillbaka vid glasburen/receptionen vid huvudentrén i A-hallen. 

 

Lämna påskrivet matchprotokoll samt team rosters i facket utanför kansliet. 

 

 

 

  



   
Länkar: 

Allmän info om TSM/OVR: 
https://www.stockholmhockey.se/tavling/tavlingssystem/TSMochOVR/  
 
Instruktionsfilm OVR light: 
https://youtu.be/If7SXtIf7dg  
 
 

För att följa resultat, se matchschema osv: 

https://stats.swehockey.se/    

https://www.stockholmhockey.se/tavling/tavlingssystem/TSMochOVR/
https://youtu.be/If7SXtIf7dg
https://stats.swehockey.se/

