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Sekretariatsvakt 
 
Oppgaver: 

• Finne frem/påse at man har nødvendige hjelpemidler: stoler, bord, klokke etc 

o På Mjøndalen kunstgress spiller de minste lagene og her skal det ikke føres/vises 

resultater (følger reglene til Norges håndballforbund) 

• Sett dere inn i vaktmappens innholds (kampprogram, turneringsreglement mv)  

• I samarbeid med dommerne påse at kampene startes opp og avvikles etter programmet. 

Dette er ekstremt viktig ettersom det er korte pauser mellom kampene (2 min) 

o Dersom man kommer etter tidskjema i kampprogram, skal man prøve å innhente 

dette så raskt som mulig (kortere pauser) 

• Resultatene føres inn i vårt turneringsverktøy profixio 

o Gå inn på https://www.profixio.com/app/vestfossen-cup-2022 

o Klikk på «Registrer resultat»  

o Skriv inn passord: 3944, og ditt navn 

o Klikk på «Kamper» 

o Klikk på «Anlegg» som er hallen du sitter vakt i, og deretter Bane  

o Klikk på kampen du skal oppgi resultat for, og sett inn resultatet når kampen er ferdig 

o Klikk «Lagre» 

o I tillegg føres resultatet manuelt inn på papirskjema som du finner i dugnadsmappen. 

▪ Hvis Profixio-systemet skulle «gå ned» så tar du bilde av papirskjema og 

sender det på SMS til cupens resultatansvarlig (se under) 

• Klokken stoppes KUN ved skadetilfelle (vi har minimal tid å gå på – kun to min pauser) 

• Det er hallvakt (hallansvarlig) i alle haller. Ved problemer, ta kontakt med denne 
o Hallvakt avløser sekretariatet for toalettbesøk etc og serverer de mat og drikke 

• Sportslige spørsmål rettes til sportslig ansvarlig (se kontaktinformasjon under)  

• I Sentrumshallen, Ekneshallen og i Mjøndalshallen (håndballhallen) er sekretariatet også 
speaker 

o Ca tre minutter før kampslutt annonserer neste kamp  
▪ Sier hvilke lag som skal møtes, når kampen starter og ber de gjøre seg klare 
▪ I pausen spilles musikk 

• Kobler til telefon eller pad til høyttaleranlegget  

• Sittende vakt instruerer ny vakt (ring vedkommende hvis etterfølgende vakt ikke dukker opp) 
 
Kontaktpersoner: 
Tomas Revetal (hovedansvarlig for resultatoppdatering): tlf. 982 62 165 
Hanne Lyngås (turneringsansvarlig og sportslig ansvarlig): tlf. 977 95 277 
Øyvind Kjos (ass turneringsansvarlig under cupen):  tlf. 906 32 352  

https://www.profixio.com/app/vestfossen-cup-2022
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Hallvakt og Fair play 
 
Oppgaver: 

• Hjelpe til med å rigge billettsalg og sekretariatet med å få nødvendig utstyr (stoler, bord, 

klokke mv) 

• Påse at kampene startes opp og avvikles etter programmet. Det er veldig viktig å komme i 

gang til riktig tid ved oppstart om morgenen, og holde tidskjemaet ut over dagen  

o Gi melding om evnt avvik i kampprogram til Tomas Revetal (hovedansvarlig for 

resultatoppdatering) 982 62 165 

• Bistå med premieutdeling ved finaler og medaljeutdeling til de minste klassene 

• Regelmessig plukke opp søppel, kaste søppel i hallen og i garderober og toaletter samt 

etterfylle papir på toaletter 

• Melde eventuell gjennomføringsproblemer til turnerisansvarlig i Vestfossen 

• Gå over garderober på slutten av dagen. Samle sammen gjenglemte og levere dette til 

sekretariatet i Vestfossen 

• Avlaster sekretariatvaktene og billettvakt, og serverer de mat og drikke fra kiosken 

• Påse at Fair play følges (foreldre, trenere og spillere)  

o Gripe inn preventivt overfor språkbruk, mimikk og væremåte vi ikke ønsker i hallene 

 

Kontaktpersoner: 
Tomas Revetal (hovedansvarlig for resultatoppdatering): tlf. 982 62 165 
Hanne Lyngås (turneringsansvarlig og sportslig ansvarlig): tlf. 977 95 277 
Øyvind Kjos (ass turneringsansvarlig under cupen):  tlf. 906 32 352 
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Speaker 
 
Oppgaver: 

• Ønske velkommen og minne om Fair Play flere ganger i løpet av dagen 
o «Kjære publikum, foreldre, trenere, spillere og dommere. Vestfossen Cup er svært 

opptatt av Fair Play. Vi ber dere støtte deres lag på en fair og sporty måte, samt vise 
en positiv holdning ovenfor samtlige deltagere og øvrig publikum» 
Ha en fantastisk dag i ______________hallen 

• Reklamere for kiosken flere ganger i løpet av dagen «Vi minner om at kiosken har veldig mye 
godt å by på og er vel verdt et besøk» 

• Annonserer neste kamp fem minutter før kampstart 
o Sier hvilke lag som skal møtes, klasse og tidspunkt for kampstart 
o Ber lagene om å gjøre seg klare (det er kun to minutters pause mellom kampene) 

▪ I pausen spilles musikk ved å koble til telefon eller pad (husk overgang hvis 
du har iPhone) 

• Gjennomføre premieutdeling (sammen med sekretariatet og hallvakt)  

• Få lag til å gjøre heiarop i mikrofonen 

• Finaler 

o For å skape ekstra trykk i finalene annonseres målscorer ved hvert mål 

o Deltakerliste med draktnummer og navn for lagene som spiller blir levert av 

hallansvarlig/turneringsledelsen 

• Hjelpe sekretariatvaktene og hallvakt 

• I Vestfossenhallen styrer speaker også lyset på spillerne når de løper inn på banen  

Kontaktpersoner: 
Hanne Lyngås (turneringsansvarlig og sportslig ansvarlig): tlf. 977 95 277 
Øyvind Kjos (ass turneringsansvarlig under cupen):  tlf. 906 32 352 
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Skolevakt 
 

• Vakten må sette seg inn i vaktpermen og gjøre seg kjent med sitt ansvarsområde, spesielt rutiner 
ved brann. (Falske/ekte.) Vakten må vite hvor slukkematriell finnes og hvor nødutganger er 

• Det skal til enhver tid være en vakt på plass ved inngangsdørene!  
 
Oppgaver:  

• Holde kontroll med all inn og utpasseringer til skolen. Ved tvil skal adgangstegn fremvises 
(alle overnattende får utlevert armbånd ved ankomst og dette skal bæres under hele cupen) 

• Sørge for nødvendig låsing og opplåsing av rom 

• Gå brannvakt/inspeksjons runder jevnlig om natten, Nattero natt til lørdag er 23:00 – 06:00 
og natt til søndag er 01:00 – 06:00 

• Enkel vask av toaletter, evnt fylle på med papir og såpe. Tømme søplebøtter på toalettene og 
klasserommene ved behov. Moppe over gulv toaletter og korridorer ved behov (se vedlagt 
metodebeskrivelse fra kommunen) 

• Sjekke jevnlig at andre innganger enn hovedinngangen holdes låst. NB: Sjekk også vinduer, 
spesielt de på bakkeplan!  

• Påtale evt. overtredelser av Vestfossen cup eller skolens ordensregler 

• Sørge for at det til enhver tid er ryddig på skolens fellesarealer 

• Veilede lagene slik at de rekker bussen de er satt opp på (se busstabell) 

• Nattevaktene må i tillegg til disse oppgavene passe på oppgavene i forhold til frokost. SE 
EGET ARK!!  

 
 
Kontaktpersoner: 
Marie T H Bollerud (overnattingsansvarlig)  tlf. 917 32 459  
Ann Kristin Lie (overnattingsansvarlig)  tlf. 924 33 336 
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Billettsalg 
 
Oppgaver: 

• Selger inngangsbilletter 
o Inngangsbillett koster kr 60 pr dag 
o Alle under 16 år har gratis inngang 

• Betaling med Vipps eller kontanter (plakat med priser og Vipps nummer finnes på 
billettsalgplassen) 

• Alle publikummere må betale inngangsbillett 

• Inngangsbilletten gjelder til alle haller for den dagen den kjøpes 
o Det er forskjellig farge på billetten hver dag (lørdag og søndag) 

• Hallvakt avlaster billettvakt for nødvendige æren       

• Cupens økonomiansvarlig vil bistå med utfylling av oppgjørsskjema og vil samle inn penger i 
løpet av dagen (gjelder Vestfossen og Mjøndalen - IBK og Hokksund styrer selv dette i sine 
haller) 

 
 


