
Checklista – Planvärdar 2016 
 

• Ni ska vara cupens representanter på plats med allt vad det innebär. Service är 
ledordet. Ni kommer att få svara på frågor från spelare, ledare, publik, domare och 
övriga. 

• Svara endast om ni är säkra på att ni kan svaret. Är ni osäkra på någon fråga så 
hänvisar ni till lämplig person på telefonlistan eller så ringer ni själva och kollar! 

• Ta kontakt med ansvariga så fort något känns oklart. 
• Se till att de som ska jobba finns på plats senast 45 minuter innan första matchstart 

på morgonen. 
• Ni bör alltid vara minst 2 personer på plats. 
• Hålla reda på tilldelade bollar, telefon och annat mtrl. 
• Hålla rent på spelområdet (inkl. bajamajor).  
• Städa efter avslutat spel varje dag! 
• Kontrollera att domare dyker upp innan match. Pricka av på domarlistan! 
• Se till att föregående domare stannar kvar tills nästa domare kommit. 
• OM någon domare inte kommer i tid till utsatt match så kontaktar ni domaransvarige 

Staffan Larsson. 
• Lämna EN boll i rätt storlek till domaren (håll koll på matchlistan) 
• Kolla slutresultat med domaren direkt efter match (domarens besked är alltid det 

som gäller). SKRIV NER RESULTATET OCH SPARA! 
• Ta tillbaka matchboll efter match. Byt bollstorlek när det är aktuellt. 
• Bollar 

Storlek 5 i F-16, F-15, P-16, P-15, P-14 och P-13 samt Paratrophy  
Storlek 4 i F-14, F-13, F-12, F-11, P-12 och P-11. 

• Rapportera resultatet med hjälp av telefonen. Manual medföljer. 
• Se till att telefonerna är laddade inför varje dag!  

• Om någon lämnar in laguppställningar för enskild match så sparar ni dem och 
lämnar till Martin, Camilla eller Daniel när de kommer ut till er. 

• Ta kontakt med Röda Korset vid behov när det blir sjukdom/skada. (Se särskild 
informationslapp).  

• Meddela även lagen att NI kontaktar Röda Korset så att inte lagen själva ringer 
efter ambulans vid minsta skada (har hänt förut).  

• Ett tillägg utifrån fjolårets erfarenheter: OM ni bedömer att läget är livshotande ska 
ni ringa ambulans direkt själv så fort som möjligt. 

• Håll koll på busstiderna så att de lag som spelar sista matchen för dagen på er plan 
kommer iväg som de ska. Om det blir problem för något lag ringer ni 
busstransportansvarig Orsa. 

• Se gärna till att ni har försäljning av fika. Omfattningen av detta bedömer ni själva. 
• Om ni under cupen upptäcker att något saknas ringer ni till Martin eller Camilla så 

försöker vi lösa det så fort vi kan 
• Backar med material och bollar (packlista finns i backen) hämtas vid Storsjöcupens 

kansli söndag den 3/7 mellan kl. 16:00-18:00. Hör av er till Martin eller Camilla om 
ni INTE kan komma då så löser vi det på något annat sätt. 

• Backarna återlämnas till infotältet på Odensala sportfält på finaldagen på lördag. 
 
 
Martin tel: 076-118 02 81 
Camilla tel: 076-779 44 60 
Daniel tel: (ej telefon) 


