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Instruktioner för arrangemang i Torslandahallen 
 
Tilldelning av dagar sker av THK och informeras till varje lags arrangemangsansvarig i början 
av varje säsong. Laget som sköter vardagar och helgarrangemanget fördelar och tillsätter 
funktionärer under de aktuella dagarna. Tips! Skicka ut en kallelse via MyClub till alla 
föräldrar och se till att få bekräftat så ni vet att alla föräldrar tar ansvar för sina tilldelade 
uppgifter. 
 
Inför fördelning av funktionärspassen gå in under arrangemangs fliken och titta på Länk till 
aktuella matcher i A, B, C hallen. Där får ni reda på helgens alla matcher. Det är oerhört bra 
att veta hur många matcher som spelas under helgen så att ni kan tillsätta tillräckligt med 
funktionärer.  
 
Vissa helger är det inga matcher, öppettider är då 08.30 – 17.30. Minst en hallvärd på plats 
under öppettider. 
OBS! Matchtiderna kan ändras ända in i aktuell vecka och i sista minuten så var noga med att 
kontrollera tider kontinuerligt.  
 

Minisammandrag och USM 
Lagen som har arrangemanget den helgen och de som anordnar USM och minisammandrag 
etc. behöver samarbeta och dela på arbetet. (Se instruktioner gällande USM, minihandboll 
och övriga arrangemang för mer information.) 
 

Lämna in schema 
Funktionärsschema skall skickas in till kansliet senast två veckor innan arrangemangsdagarna 
(asa@torslandahk.com). Funktionärernas namn och telefonnummer ska fyllas i så att man 
kan ringa om någon inte dyker upp. Mall för planeringen finns att hitta på torslandahk.com > 
Arrangemang > Instruktioner. Det går bra att skriva egna funktionärslistor i Excel om man 
tycker det är enklare.  
 
Klubbens hemsida: torslandahk.com 
Telefonnummer till kansliet: 0708-900464 men mejla gärna info@torslandahk.com. 
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Funktionärspass 

 
 
Nedanstående funktionärer behövs för matcher och träning på helger. 
 
Öppettider 08.30 – 17.30 (öppning kan behövas tidigare beroende på när första matchen 
startar). Funktionärer behöver finnas minst 1 timma innan match. Även då matcher spelas 
endast på eftermiddagen eller inte alls under en dag så ska minst en hallvärd/matchvärd 
finnas på plats från 8.50 (dvs 10 minuter innan träning startar).  
 
Alla funktionärer skall vara äldre än 15 år. Även över 15 år behöver det finnas en förälder 
som är handledare/vuxen på plats. 
 

• 3 funktionärer vid entrén när det är Dam/Herrallsvensk match (2 till entré + 1 säljer 
bollar till halvlek). Observera att publikantalet ska registreras, separera betalande och 
övriga. 

• 1 person till matchklockan i A-hallen 

• 1 person till matchklockan i B-hallen 

• 1 person till matchklockan i C-hallen 

• 1 matchvärd till varje hall 

• 1-2 personer till löpande städ av läktare, toaletter, allmänna utrymmen mm. 

• 4 personer för städ av läktare, papperskorgar och allmänna utrymmen efter 
arrangemangets slut 

• Varje lag som spelar hemmamatch tillsätter egen EMP funktionär U16- U12 

• 2 plantorkare, gäller endast Allsvenskan och division 1. 

• Filmare när det spelas matcher i A, B och/eller C-hallen.  

• Ansvariga arrangemangslagets barn/ungdomar ska agera hejaklack vid Allsvensk 
match. 

 
Se instruktioner för respektive område på kommande sidor. 
 

Ungdoms-SM 
Städ på samma sätt som under vanlig arrangemangshelg, men matchfunktionärer tillsätts av 
kansliet tillsammans med det THK-lag som spelar USM och Handbollsförbundet. Inget inträde 
vid USM/SC arrangemang. Se separata instruktioner USM. 
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Instruktioner 
 

 

Öppna, stänga och låsa 
 
Öppna 
Öppna 30 min innan träning. 
Öppna 75 min före matchstart. 
Om det inte är öppet i entrén på morgonen, testa 
att knacka på vid caféet, om ingen är där kontakta 
Carmen med ett SMS eller ring (0708-900464).    
 
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). 
Sms:a Carmen (0708-900464) när allt är låst (så 
larmar hon).  
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.  
 

Entré 
 
Entré ska finnas vid allsvensk match och damernas match. 
Entrén skall öppnas 60 min före matchstart, entré-funktionärerna på plats för förberedelser ca 20 
minuter före entrén öppnas (d.v.s. 80 minuter före matchstart). Ställ fram entrébord som står i A-
hallens förråd, bredvid klubbshopen (eller redan står i entrén. Bra om borden täcker upp en stor del 
av ytan så det inte är lätt att gå in utan att betala. Gärna tre funktionärer på plats; en som säljer bollar 
och två som tar entréavgift. Observera att publikantalet ska registreras; separera betalande och 
säsongskort. Lapp finns i kassaskrinet, skriv datum och fyll i antal och lämna i skrinet.  

Ledare och spelare i overall och matchkläder går in gratis, även alla ungdomar under 18 år. Se bilaga i 
slutet av dokumentet gällande säsongskort. 

I Allsvenskan har varje lag en gästlista på 16 personer. 
OBS! Några sponsorfripass och förbundspass kan förekomma och spelare samt ledare behöver förstås 
inte betala när de själva spelar. 
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Matchvärd (hallvärd) 
 

• Bär gul väst med ”Matchvärd” på ryggen. Finns i skåpet i konferensrummet på andra vå-

ningen. 

• Ta emot gästande lag, domare och funktionärer på ett välkomnande sätt genom att presen-

tera dig och informera om viktiga funktioner i hallen samt ditt uppdrag som matchvärd. 

• Vara ett stöd för domaren/domarna och funktionärer innan, under och efter match. Tänk på 

att det är domarna som ansvarar och dömer matchen/matcherna. 

• Arbeta för nolltolerans kring spelplanen. 

• Att påtala om någon utanför spelplanen uppträder på ett olämpligt sätt och inte följer vårt 

dokument ”VI ÄLSKAR HANDBOLL OCH ÄR STOLTA ÖVER VÅR SPORT” 

Först och främst för personen själv men även för ledaren till laget som personen är kopplad 
till. Om någon person uppträder mycket olämpligt sätt så har du i uppgift att skriftligt 
informera klubben som personen är kopplad till och till ditt distriktsförbund.  

• Om ni får frågor om domarkvitton så ska de läggas i postlådan i entrén. 

• De vita domarkorten hänger på anslagstavlan i entrén och ska delas ut av matchvärden till 
lagen som skall spela (gäller upp till U11, från U12 förs Elektroniskt MatchProtokoll, EMP). 
Dessa kort skall domarna ha innan matchstart.  

• Notera matchresultaten från de vita korten (som lämnas av domare eller funktionären vid 
klockan). Korten ska lämnas signerade till kansliet efter spelad match, lägg i brevlådan i 
entrén.  

• Även då det inte är några matcher i hallen så behöver det finnas en funktionär (hallvärd) som 
ser till att ej obehöriga är i hallen.  

 

Matchklocka 
 
Tänk på att komma i god tid innan första matchen för uppstart av klockan. Ta reda på innan hur 
klockan fungerar, sitt t.ex. med någon veckan innan och gå igenom klockan. 

 
Funktionären för matchklockan ansvarar för resultatet på resultattavlan och har koll på att eventuella 
gula domarkort är ifyllda med resultat och lämnas tillbaka till Matchvärden (gäller ej vid EMP).   
 

• A-hallens kontroll till matchuret finns i skåpet i konferensrummet på andra våningen. 

• B-hallens kontroll till matchuret finns på väggen ovanför funktionärsbordet. Nyckel finns på 
nyckeltavlan på andra våningen, höger sida i korridoren mot kansliet. 

• C-hallens kontroll till matchuret finns i skåpet ovanför funktionärsbordet. 
Nyckel finns på nyckeltavlan andra våningen, höger sida i korridoren mot kansliet.  
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EMP (Elektroniskt MatchProtokoll) 
 

• EMP sköts av lagets egna EMP ansvariga. Datorer finns i arrangemangsskåpet på andra 
våningen (i konferensrummet längst in efter kansliet). 

 

Städ  
Det man ansvarar för är att se till så att vår hall är ren och fräsch under dagen samt efter sista 
matchen. Exempel på vad som ska göras nedan: 
 
 
A-hallen 

• Plocka skräp på läktarna 

• Sopa läktarna, moppa vid behov 

• Töm papperskorgar 

• Torka bord och golv vid A-läktaren och glasburen 
 
B-hallen 

• Plocka skräp kring bänkarna 

• Töm papperskorgar 
 

C-hallen 

• Sopa läktaren, moppa vid behov. 

• Töm papperskorgar 
 
Korridorerna 

• Sopa i korridoren, moppa vid behov  

• Töm papperskorgar 
 
Klubbrummet 

• Torka av bord och golv i Klubbrummet på tredje våningen 
 
Toaletter 

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

Instruktioner 

• Skräpet slängs i soprummet som finns innanför plåtdörren utanför caféet vid parkeringen. 
Nyckeln ligger i skåpet ovanför bänken i personalmatsalen på andra våningen. 

• Städredskap 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. 
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Vad ni inte behöver göra: 

• Städa omklädningsrum och toaletter 

• Hämta nycklar 

 

Plantorkare (endast Allsvenskan och division 1) 
Plantorkarna ordnar före matchstart med handdukar eller mopp från städförrådet eller 
arrangemangsskåpet. 
Stolar placeras vid var sin planhalva i höjd med strafflinjen. Funktionären sitter där under matchen. 
Funktionärer skall ha västar på sig som finns i arrangemangsskåpet på andra våningen (i 
konferensrummet längst in i korridoren). Vid domarens tecken springer man in på planen och torkar. 
Plantorkarna behöver vara behjälpliga med att tända och släcka ljuset vid inspringet (får mer info 
innan matchstart av matchvärden), behöver också vara behjälpliga under halvlek, då det tävlas med 
bollar. 
 

Filmning 
Under helgen ska alla ungdomsmatcher samt dam- och herrmatcher filmas via 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). Filmning i A-hallen ska ske från den 
bortre läktaren uppe vid podiet (dvs tvärs emot från sekretariatet). Filmning i B-hallen ska ske från 

platsen mellan lagen, det är lite trångt men det funkar.       Filmning i C-hallen görs från läktaren på 
våningen ovanför. 
Förutom att det är trevligt att alla kan se matcher från hemmaplan när man inte kan vara på plats i 
hallen så tjänar föreningen och respektive lag bra pengar på att alla matcher filmas. Sprid gärna 
informationen till era motståndarlag så får vi ännu fler tittare. 

Hejarklack 
Arrangemangslaget (barn/ungdomar) bildar en hejaklack när Torslandas Herrar spelar match i 
Allsvenskan. Trummor m.m. finns i arrangemangsskåpet på andra våningen. 

Utrymning 
Om brandlarmet går ansvarar varje ledare för att ta med sitt lag ut på grusplanen vid containern 
som är återsamlingsplatsen. Det är viktigt att se till att ingen går hem utan att man prickat av dem. 
 
Om nödutgångarna öppnas går ett larm. 
För att återställa använder man en nyckel som hänger bredvid nyckelskåpet märkt ”nöd”. Nyckeln 
sätts i ett nyckelhål i karmen ovanför den larmade dörren och vrids till ”off”. 

 

Lycka till!  

 
Om det uppstår problem vid upplåsning och stängning kontakta: 
Carmen Ring   0708-900464 
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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 0725-884198 
Åsa Andersson      asa@torslandahk.com 0707-197703 

 
 
 

 
Bilaga; Instruktioner entré dam- och herrmatch 
 

 

Säsongskort 
Med säsongskort kan man gå på alla dam- och herrmatcher hemma under hösten för 600kr 
alt höst och vår för 950kr. Observera om det står 2022/23 eller Höst 22. Namnet, löpnum-
mer och signatur av Carmen ska finnas på baksidan av kortet. 

 

Spelarinträde 

Varje spelare i Allsvenskan och division 1 får två inträden som de får ge till anhöriga som kommer på 
hemmamatcher. Lista kommer att finnas i entrén. 
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