
 
 

INSTRUKS SERVICEDISK 

 

Forberedende fase: 

✓ Rigge servicedisk 

✓ Sørg for å ha oversikt over informasjonsmateriell, materiell til alle lag, dommere etc. 

✓ Lære innregistrering av lag ved ankomst på Profixio. 

✓ Etabler et godt system for T-shirts til lag  – Ikke t-shirt til trenere 

✓ Etabler et godt system for inn/ut- levering av arrangørvester til de frivillige.  

✓ Sørg for å gjøre deg kjent med bruken av PC som finnes i Servicedisken. 

✓ Alle overnattende lag skal sjekke inn direkte på skolene eller på hotellet de skal bo. 
T-shirt fås direkte på skolen/hotellet 

Gjennomføringsfase:- 

✓ Registrer frivillige som kommer på vakt i vaktlista.  

✓ Ønske velkommen og registrer alle lag som ankommer hallen (se egen instruks). 

✓ Alle lagene skal ha registrert seg elektronisk på Profixio, hvis noen lag ikke har gjort dette 
må «Lagliste – skjema» fylles ut manuelt. Dette må innleveres til Resultatservice på 
kvelden. 

✓ Dele ut lagsposer/ T-shirts til de lagene som spiller sin første kamp i hallen.  

Lag som overnatter på Ski VGS /Ski Skole/Ski Ungdomsskole/Thon Hotell/ Quality 
Mastemyr får t-shirt direkte hvor de bor. 

✓ Ønske velkommen og registrere alle dommere som ankommer hallen 
(se egen instruks). 

✓ Dele ut dommerkonvolutter til de som dømmer sin første kamp i denne hallen. 

✓ Gi informasjon/service og resultatservice til alle besøkende i hallen. 

✓ Sørge for at gjenglemte saker blir lagret i servicedesk kassa og merket. 
Leveres inn til Alliansehallen søndag kveld. 
Baller, sko og treningstøy blir igjen i hallen – ta kun med verdifulle ting! 

✓ Dele ut matposer til lag som har bestilt dette (Matposene ankommer hallen senest kl. 
11.30 lørdag og søndag). Ta kontakt med laget dersom matposene ikke blir hentet.  
NB! Alle overnattende lag har matposer. 

✓ Bistå Hallansvarlig i øvrige oppgaver. 

✓ Ved større skader ring 113, men bistå hvis noen trenger enkel førstehjelp. 
Vi selger ikke isposer og teip, dette må lagene selv ha med. 

 

Avsluttede fase: 

✓ Bistå i rydding av hallen før endt vakt. 

✓ Bistå i ned rigging av hallen på søndag kveld. 

✓ Bidra i evalueringen av cupen i etterkant. 

 
De som er på vakt får kaffe og vaffel ☺ 


