
Dugnadsliste våren 2023    Bengt:          900 90 936 

    Thomas:          982 67 984 

    Monica:          473 67 165 

    Nils-Fredrik:                 932 54 905 

    Egel:          412 93 424 

    Kristian:         458 71 916 

                 Hanne:                        938 03 864

         Siri:         974 89 780   

         Katrine:                        917 35 713 

    Jan Eirik:        913 25 511

  

     

   

Dag Dato Tid Arrangement Ansvar 
Kiosk 

Ansvar 
Dommer 

Aktivite
ts-serie 

Sekretar
iat 

Ansvar 
åpen 
hall 

Ansvar 
vakt 

Januar 
Lør 07.01. 11:00-15:00 Seriespill G16    Kristian 

Søn 08.01. 11:50-18:00 Seriespill G13    Kristian 

         

Lør 14.01. 11:00-18:00 Seriespill G12    Hanne 

Søn 15.01. 13:00-18:00 Seriespill J14    Hanne 

         

Lør  21.01. 11:00-18:00 Seriespill J12    Bengt 

Søn 22.01.  09:00-11:00 
12:30-16:30 

Åpen hall mini 
Seriespill 

- 
G15 

   Bengt 

         

Lør 28.01. 12:40-18:00 Seriespill J13    Katrine 

Søn 29.01. 11:40-16:00 Seriespill J15    Katrine 

Februar 
Lør 04.02. 10:00-12:30 

16:40-1800 
Aktivitetsserie 
Seriespill 

G9 
* 

 G9  Monica 

Søn 05.02. 14:30-18:00 Seriespill J13    Monica 

         

Lør 11.02. 10:00-14:40 
14:40-18:00 

Aktivitetsserie 
Seriespill 

J11 
G16 

 J11  Nils-Fredrik 

Søn 12.02. 10:00-14:40 
16:00-19:00 

Aktivitetsserie 
Seriespill 

G11 
J15 

 G11  Nils-Fredrik 

         

Lør 18,02. 10:20-15:30 Seriespill J12    Egel 

Søn 19.02 14:10-18:00 Seriespill G12    Egel 

         

Lør 25.02. -  -     

Søn 26.02. 09:00-11:00 Åpen hall mini -     

Mars 

Lør 11.03. 10:00-14:30 
15:25-16:25 

Minihåndball G7 
Seriespill  

G7 
* 

 G7  Siri 

Søn 12.03. 10:30-15:30 Seriespill G13    Siri 

         

Lør 18.03. 10:40-18:00 Seriespill G15    Jan Eirik 

Søn 19.03. 10:40-18:00 Seriespill J12 10:30-
12:30 

   Jan Eirik 



J13 12:30-
18:00: 

         

Lør 25.03. 10:00-13:00 Seriespill J15    Thomas 

Søn 26.03. 09:00-11:00 
11:00-16:40 

Åpen hall mini 
Seriespill 

- 
J14 

   Thomas 

April 

Lør 15.04. 12:30-16:40 Seriespill G16    Egel 

 

*kun en kamp er satt opp -det settes ikke opp egen kioskvakt. Spillende lag oppfordres til å sette 

fram kaffe og evt bakst fra dagens tidligere kamper utenfor kiosken, med vipps-betaling. 

 

Mer informasjon om kamper og eventuelle forandringer finner dere på: 

https://www.handball.no/system/banedagbok/ 

 

 Info Sekretariat:      

NB! Eventuell opplæring skal skje før aktuell dugnadsdag! 

Alle lag i vanlig seriesystem:  

J/G12 og eldre stiller med egne folk i sekretariatet til sine kamper.  

Alle lag i aktivitetsserien:  

J/G9-J/G11 har ansvar for kiosk og sekretariatet hele tiden ved egen aktivitetsserie. 

Minihåndball:  

Har ansvar for kiosk og sekretariatet hele tiden under eget arrangement.  

Åpen hall:  

En voksen må være til stede hele tiden under åpen hall, selv om hallen er tom.  

Ingen bruk av garderober, skal gå gjennom glassdører til hallen. Utesko settes utenfor i gangen.  

Vanlig folkeskikk: ikke klatring på tribunen, ikke borti utstyr vi ikke skal bruke, mat bare i kafeen  

Alt utstyr må settes tilbake ved slutt. 

 

Info Dommere:  

Kontakt Bengt i god tid i forkant av kampavvikling for dommeroppsett.  

Dommeroppsett sendes til oppmann for aktivitetsserien senest onsdag samme uke.  

Møt 20 min før kamp.  

Ha på t-skjorte/vest for dommere. Ha med egen fløyte.   

Dommerskjema for dommere som betales gjennom klubben fylles ut samme dag, inkl kontonummer 

for utbetaling av honorar.  

https://www.handball.no/system/banedagbok/


 

Hallvakt (styrerepresentant): 

Hallvakt er til stede ved oppstart og lukking hver dag og start av åpen hall. Er det spørsmål underveis 

så ring til den som har ansvar.  

 

Oppgaver og sjekklister: 

Oppgaver og sjekkliste for aktivitetsserien og minihåndballen 

ligger på: Brynehk.no > Praktisk Info >  

 

Sjekklister og informasjon kiosken:  

Hvert lags oppmann har ansvaret for å fordele vaktperioden i 2-3 timers økter (eller etter behov) 

med to personer i bua til enhver tid. En av disse er også Fair Play-vert (vest ligger i kiosken).  

En må være fylt 16 år for å stå i kiosken og det må alltid være minst en voksen på første og siste vakt. 

Første vakt bør ha 3 personer på dugnad. Vaktene starter alltid 1 time før kamp og varer til ca. 40 

minutter etter siste kamp. Tidspunktene som er oppført i tabellen over tar utgangspunkt i 

starttidspunkt for første kamp og ca sluttidspunkt for siste kamp.  

Navnene på de som skal ha vakt samt vaktperiode skal meldes på epost til den som er vakt fra styret 

senest mandagen samme uke som dugnaden er.  

Informasjon som gjelder rutiner for smittevern i kiosken finnes i kiosken samt som vedlegg på fb-

siden for trener og oppmenn. 

NB! Det er veldig viktig at alle oppmenn går inn i banedagboka (håndball.no) og sjekker om antall 

kamper og tidspunkt stemmer med oppsatt plan en uke før dugnaden. Her blir det garantert 

forandringer i løpet av perioden.  

Når laget har dugnad, skal de også ta med 1-3 halvannenliters brusflasker med lapperøre og 1-3 fat 

med bakst. Oppskåret frukt kan også medbringes. Sjekk hvor mye som trengs ut fra hvor mange 

kamper det skal være i hallen. Er dere usikre, sjekk med hallvakt. 

Husk noe glutenfritt. Glutenfri lapperøre stekes eventuelt på rein steikepanne. 

 

Første vakt: koker kaffe, varmer pølser, steker lapper, gjør klart. 

Søppelbøtter settes ut på tribunen, ved dører og kiosk, avfallsposer finnes i skapet under vasken i 

kiosken.  

 

Siste vakt rydder, se informasjon oppslått i kiosken.  

Bord og stoler settes på plass og alle avfallsbøtter tømmes.  

Sorte avfallsposer kastes i eller settes ved kontainer ute.  



Tribunen skal moppes og vaskes der det er sølt drikke.  

 

Oppmann sjekker med foreldre på torsdag/fredag før helga at de har kontroll på vaktene. Dette vil 

spare laget/oppmann for stress, lite kjekt når noen har glemt dugnaden og ikke stiller som avtalt. 

 


