
PLANLEGGINGSMØTE 

ISBBJØRNKØPPEN 22.OKTOBER 

Tilstede: Gry, Tor Arne, Einar, Gina, Anita, Eva 

 

 

Hallansvarlig: 

Anita og Gina 

Jobben inkluderer å være ambulerende, gjøre seg tilgjengelig for spørsmål/henvendelser osv. 

Bør være godt synlig med egne (gule?) vester. 

 

Kamper: 

Alle lag har blitt satt opp med 3 kamper hver.  

En kamp har bare en omgang à 20 minutter. 

5 minutter mellom hver kamp. 

Det spilles tre kamper i en hall. 

Det betyr at det spilles 20 runder for å bli ferdig med alle kampene. 

 

Førstehjelp: 

Vi har helsepersonell i klubben, og kontakter/avtaler ambulansen og sier fra at det er 

arrangement i hallen den helga. 

 

Isbjørner: 

Noen fra J14 ?? 

 

Rigging 

Tor Arne, Anita, Gina, Gry, Eva.  

Opprigging skjer lørdag kl. 8. 

Nedrigging og rydding skjer lørdag etter siste kamp. 

 

Dommere: 

Ingrid, Emira, Gry, Gina, Runa/ Anita 

Vi trenger kanskje hjelp fra regionen. Gina kontakter August som var med på forrige 

styremøte. Ang. både dommere og dommerlønn. 

Tommy Steinslien? Hans Ola Lillelien? 



 

Sekretariat:  

Tor Arne og Stein Erik 

Det foreslås at det trengs 2 i sekretariatet, en speaker og en som kan styre tida. 

Det skal ikke snakkes mye, men opplyses om hvilke lag som skal spilles når og på hvilken 

bane, minne om kiosksalg, opplyse om loddsalg og -vinnere. 

 

Målteller 

Dommerene setter tellestreker på en blokk, så det trengs kun blyant og papir. 

 

Inngang: 

  
Kl. 09.00 – 13.00 2 stk foresatte J9 
Kl. 13.00 - 17.00 2 stk foresatte J9 

 

Kiosk: 

Eva og Jan Håkon 

Vi vurderer om det er lurt å delegere noe kaffe-/te-/brus- og sjokoladesalg til inngangen.  

I tillegg må vi lage et avlastningsbord utenfor kiosken der folk kan forsyne seg med 

syltetøy/sukker til svelene og ketchup/sennep til pølsene.  

 

Gina og Anita  

steker sveler i forkant. 

De foresatte på J8 – 9 som ikke får oppdrag på dagen  

baker kaker og tar med 

 

Innkjøp: 

Monica Knutrud og Linda Opheim 

fyller opp kiosken 

 

Loddsalg/Premier: 

Vi satser på noe loddsalg. 

Fruktkurver bestilles på Kiwi. 

 



Rydding underveis i hall og garderober: 

Fordele mellom G9 og J9 

 

Lapper 

Det må henges lapper som sier at oppmenn/trenere er ansvarlig for verdisaker o.l 

 

 

 

 
 
 


