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Instruktioner för arrangemang i Torslandahallen måndag - 
fredag 
 
Måndag-fredag 17:30-20:00.  
 
(*det går bra att lämna vid 20:00 om man ser till att alla dörrar (även vid B- och C-hallen 
är stängda och låsta när man går samt pratat med ledare i de lagen som tränar sist för 
dagen och påmint dem att också se till att alla dörrar fortfarande är låsta när de går!) 
 
Laget tillsätter funktionärer under de aktuella dagarna ni har blivit tilldelade. Alla 
funktionärer skall vara äldre än 15 år. Även över 15 år behöver det finnas en förälder som 
är handledare/vuxen på plats. 
 
Lämna in schema och funktionärslista med namn och telefonnummer till kansliet 
(asa@torslandahk.com) senast två veckor innan vardagsarrangemanget.  
 
Samlingsplats för er som arbetar är i konferensrummet på andra våningen, här kan ni 
hänga av jackor m.m. 
 
 
BEHOV 

• Om ej matcher under kvällen: 2 funktionärer (Hallvärdar) per kväll 17:30-21:00 
(20:00). 

• Vid match i hallen: 2 hallvärdar enligt ovan punkt varav en blir funktionär vid 
matchklockan under match samt en tredje funktionär för att filma matchen via 
SolidSport 

• Reserver 
 
 
ATT GÖRA 
Det man ansvarar för är att se till så att vår hall är ren och fräsch samt att släcka och låsa 
på kvällen samt cirkulera i hallen.  
Varje dag, se till så att det ser rent och snyggt ut i hallen i stort, töm papperskorgar vid 
behov mm. Nedan i detalj vad som ska göras per dag: 
 
Måndag 
Storstäda i glasburen - damma alla bord, hyllor och stolar, sopa av och svabba golvet 
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Tisdag 
Storstäda alla bord på andra våningen vid A-hallen och våningen ovanför (räkhyllan) plus 
konferensrummen på tredje våningen ovanför räkhyllan - damma alla bord och stolar m 
våt trasa och sopa av och svabba golven 
 
Onsdag 
Sopa runt B och C-hallen vid bänkarna, torka med våt golvmopp (städmaskinen kommer 
ej åt där) plus C-hallens nederplan, under trappan. 
 
Torsdag 
Sopa A-hallens båda läktare och torka med våt golvmopp. 
 
Fredag 
Sopa korridoren hela vägen från entrén bort till C-hallen, plus trapporna upp till A-hallen, 
svabba med våt trasa, torka av soffor och bord i entrén med våt trasa. 
 
 
Toaletter (varje dag) 

• Se till att det finns tvål och papper, fyll på vid behov. 
 
Låsa och stänga 

Viktigt att se till att alla dörrar är 
låsta och stängda vid hemgång (gå 
igenom ABC-hallarna och korridoren 
så att alla dörrar är stängda och 
låsta). Släck ner hallen med 
knapparna i entrén. Om det finns lag 
kvar prata med tränaren och 
informera om att de är de sista och 
att det är deras ansvar att släcka och 
låsa. 
Entrédörren låses med en knapp i 
elskåpet (Belysningsskåp) på 
högersida om dörren – se bild. Gå ut 
och vänta tills dörren är låst.  
 
 
Instruktioner 

• Skräpet slängs i soprummet som finns innanför plåtdörren utanför caféet vid 
parkeringen. Nyckeln ligger i personalmatsalen på 2:a våningen ovanför 
diskstället i en skål på andra hyllan. 
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• Städredskap, samt papper och tvål, finns i städrummen, det ena finns innanför 
första dörren till höger i korridoren med omklädningsrummen under läktaren, 
det andra finns vid A-hallens kortsida mot entrén, under trappan som går upp 
till läktaren. Det finns också en städvagn vid C-hallen. 
 

Vad ni inte behöver göra: 

• Städa omklädningsrum och toaletter 

• Hämta nycklar 
 
 
Filmning (SolidSport)  
Viktigt att ta reda på hur filmningen fungerar några dagar innan man ska filma, ta gärna 
information från den som filmar helgen innan. Filmutrustning och instruktion finns i 
arrangemangsskåpet i konferensrummet på andra våningen (längst in i korridoren). 
 
 
Lycka till!  
Telefonnummer till Torslandahallen 031-563204. 
Vid frågor eller problem kan ni vända er till arrangemangsgruppen, kom gärna med 
synpunkter på vad som eventuellt saknas eller kan förbättras. 
 
Anneli Bjarneskär bjarneskar.a@telia.com  Mobil: 072-588 41 98 
Åsa Andersson     asa@torslandahk.com                Mobil: 0707-197703 
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