
Sammandrag F09 12/1-19 Täfteå 

Nu är det dags för oss att arrangera sammandrag, vårt enda sammandrag hemma 
denna säsongen. Arbetsuppgifterna är många och det innebär att alla behöver ställa 
upp. Kan ni inte närvara så byt arbetsuppgift med någon annan i laget, vi får hjälpas 
åt för att få det att fungera så bra som möjligt. 

 
Matcher 
11:30 Täfteå - Sandåkerns SK 
12:30 Röbäcks IF-Sävar IK 
13:30 Sandåkerns SK - IBF Dalen/Södra 
14:30 Sävar IK - Täfteå IK 
15:30 IBF Dalen/Södra - Röbäcks IF 

 
 
Inför sammandraget: 

Nyckel till hallen/låsa upp Elsa 

Kalla motståndare och domare (plats och tid, hur domarna vill ha betalt, 

försäljning,) 

Elsa 

Skriva ut matchprotokoll för alla matcher i sammandraget (ska finnas i 

sekretariatet på sammandraget) + spelschema 

Elsa 

Baka till försäljning 

(Mängd motsvarande långpanna, en bakar mjölkfritt) 

Astrid (Bakar 

mjölkfritt) 

Lilly 

Embla 

Nelia 

Ester 

Beställa från ICA till försäljning Vilma Å 

Göra skyltar till Café (pris samt Swish) samt omklädningsrum Ella 

Växelkassa till Café Alva 

 



 
 
Under sammandraget: 

Sätta upp sarg och ta fram målburar Alla hjälps åt 

Märka upp omklädningsrum Ella 

Fixa avbytarbänkar Alla hjälps åt 

Betala domare i de två matcher som vi spelar (Den som betalt domare får 

pengar swishat till sig av Alvas mamma (Åsa=kassör) efter sammandraget. 

Alva 

Sekretariat: 

                  - musik mellan matcher 

                  - Tidtagning på “resultattavlan”      

                     Obs! Inga resultat på resultattavlan.   

                   - Se till att bollar finns till båda lagen 

                  - Se till att västar finns om det behövs 

                  - se till att matchprotokoll skrivs under av lagens ledare 

                  - skriva in matchresultat på matchprotokoll 

                   - rapportera in resultaten i samtliga matcher. 

                     Enkelt via ibis-klienten:           

                     m.ibis.innebandy.se (obs! inget www före) 

Match 1 & 2 

(11:30 +12:30) 

Ella & Alva 

 
Match 3 & 4 

(13:30 + 14:30) 

Liv & Wilma L 

 
Match 5 

(15:30 + städ) 

Ellen & Tyra 

Matchvärd (reflexväst) - ta emot lagen + domare, se till att allt funkar bra i 

hallen. 

Lilly & Nelia 

Försäljning/café   

Försäljning av varmkorv, fika, festis och kaffe 

11:00-13:00 

Lea & Vilma Å 

13:00-15:00 

Klara & Ida 

15:00-16:30 

Mina & Tea M 

 



 
Efter sammandraget: 

Ta ner sarg och grovstädning av hallen och låsa Ellen, Tyra, 

Mina & Tea M 

Låser: Elsa 

Samla alla matchprotokoll och lämna till VIBF. 

Lämna matchprotokollen i VIBF brevlåda som sitter på väggen mot 

vaktmästeriet i Umeå Energi Arena (Gammliahallen) eller posta dem till 

Västerbottens Innebandyförbund, Gammliavägen 5, 903 42 Umeå. 

Elsa 

 

 

 


