MINISERIE på Vestbybanen
9. september 2018
Hei alle foreldre på Vestbyen gutter 09!
Søndag 9. september kommer miniserien igjen til Vestbybanen, og vi som har gutter på 2008laget skal sammen sørge for at dette blir et supert arrangement!
Første kamp starter kl 14 og siste kamp starter kl 18.05.

OPPGAVEFORDELING

Her kommer informasjon om hvilke oppgaver som er tildelt hvem og beskrivelser av
oppgavene.

1. Alle foreldre tar med en kanne kaffe/te og en flaske ferdigblandet saft.
2. Alle foreldre tar med noe spiselig til kiosksalget
Enten søte saker (f.eks. vafler, kaker, muffins, boller) - oppskåret i stykker (15 kr) som
kan tas med i en serviett. Eller salte saker (f.eks. pizzasnurrer, påsmurte rundstykker,
ostehorn, porsjonskopper med chips) på brett (15 kr pr enhet) - eller frukt. Frukt
skjæres opp og legges i munnfull-store biter i begre (15 kr).

Kioskvarer leveres mellom 13.45 og 14.15 på søndag.
Husk å merke serveringsbrett og kakespader/termoser med navn og telefonnummer!
I tillegg er det flere oppgaver som må gjøres før og under arrangementet. Les oversikten over
hvem som gjør hva står (på barna sine navn) nedover i dokumentet! Dersom du ikke kan stille
opp eller av ulike grunner ønsker en annen oppgave, kontakt andre foreldre direkte og bytt
eller spør vedkommende om å overta oppgaven.

Bekreftelse på at informasjonen er mottatt og at din oppgave er ivaretatt (og informasjon om
eventuelle bytter/oppgaveovertakelser) sendes på mail til kristin@hotmail.com, eller på sms
905 99 099 innen onsdag 5. september 2018.

Fordeling av oppgaver:
Kampverter:
Bane 1:
Marius
Nikolay
Bane 2:
Endre
Theo
Bane 3:
Johannes
Magnus
Bane 4:
Mathias
Andreas

Klargjøring av området: PS oppmøte kl 13.
Jacob
Thomas
Johannes

Selgere i kiosken:
1. Skift: kl. 13.45-15.30
Jacob
Sebastian
2. Skift: kl. 15.30-17.15
Karl
Ebbe
3. skift: kl. 17.15-18.45
Viktor
Sindre

Pølsegrilling og -salg
1. Skift: kl. 13.45-15.30
Ole
Thomas
2. Skift: kl. 15.30-17.15
Torjus
Axel
3. skift: kl. 17.15-18.45
Ruben
Adrian

Rydding helt til slutt:
Ruben
Adrian
Viktor
Sindre
Nikolay
Andreas
Og ellers gjerne alle andre som har anledning / er tilstede.

OPPGAVEBESKRIVELSER
Kampvertenes oppgaver:
•

•

•
•
•
•
•
•

Det er satt opp to verter pr bane. Dere avtaler innbyrdes hvordan dere fordeler tiden
dere imellom. Hvis ikke annet er avtalt, tar den som står først den første halvparten av
kampene. Første kamp starter kl 14.
Det viktigste med kampvert-funksjonen er at det er en representant for arrangøren på
hver bane. Dette er viktigst i overgangene, når et lag kommer, før kampen er i gang,
og etter kampen. Alt går som regel helt av seg selv - trenere, dommere og foreldre tar
også ansvar for det.
Alle kampverter stiller i gul kampvertdrakt som finnes i utstyrsboden.
Kampverten tar imot gjestende lag (ved trenerne) og ønsker velkommen.
Informere dersom det er særskilte forhold som alle bør være klar over (sykdommer,
språk, ting dere måtte få informasjon om fra lagene før kampen).
Gripe inn ved nødvendighet, bidra til positiv stemning og gode holdninger.
Takke gjestende lag (ved trenerne) for kampen og ønske velkommen tilbake.
Sørge for at det gjennomføres FP (Fair Play)-hilsen: alle spillerne hilser på hverandre
før kampen og takker for kampen etterpå. (Dette skal helst gå helt av seg selv).

Etter din vakt: ta en tur innom toalettene, kast søppel, sjekk at det er nok dopapir. De siste
kampvertene sørger for at de siste svartsekkene blir kastet i søppeldunken ved Vestbyhuset.

Klargjørernes oppgaver:
•
•
•
•
•
•
•

Oppmøte 13.00 ved kiosken.
Målene løftes og bæres til riktig sted.
Banene merkes opp ved å bruke kjegler/hatter.
Midtbane skal merkes med høye kjegler på begge sider
Merke hver bane med banenummer (1-4), ett på hvert mål.
Sette frem svartsekker i ytterkanten av banen
Sjekke at toalettene ser ok ut

Selgernes oppgaver – kiosk eller pølse
•
•
•

Stå i kiosken / ved grillen utenfor kiosken ved banen og selge det som leveres av søtt,
salt og drikkbart – og pølse med brød / lompe.
Kiosken vil åpnes og bli utstyrt med det nødvendige av lagleder.
Vekslepenger vil ligge i et skrin i boden.

