
Information hallansvar fredag till söndag 

Nyckel för hallansvar (tag och nyckel till städförråd) lånas av tränare eller hämtas enligt ök senast 

torsdag hos Mona Wännström på Kanotvägen 29. 

 

På fredag senast kl. 16.00 ska namn och telefon till hallansvarig sättas upp på insidan av 

ytterdörren till Täftehallen (läsbar från utsidan). Blankett för detta fås vid uthämtning av nyckel 

eller skrivs ut från hemsidan. Ta med egen tejp. 

 

Alla lags ansvar fredag till söndag 

Täfteå IK:s lag och träningsgrupper ansvarar själva för att öppna hallen samt matchur inför träning 

och match. Varje lag ska ha fått tillgång till tagg för inpassering till hallen.  

Alla lag och träningsgrupper ansvarar för att ställa i ordning utrustning inkl. sarg till bollförrådet efter 

träning/match samt städa undan efter sig efter fikaförsäljning. Ta även undan bänkar som ni använt 

för match om dessa inte ska användas av efterföljande lag. 

Alla lag och träningsgrupper ansvarar för att låsa efter sig efter träning/match samt se till att 

barn/ungdomar inte blir kvar i hallen utan ansvarig ledare. 

Hallansvarig fredag em/kväll ansvarar för att: 

Fyller i kontaktuppgifter till helgens hallansvariga på förtryckt blankett (dessa finns att skriva ut från 

hemsidan) och sätter upp denna vid ytterdörren (ska kunna läsas utifrån).  

Låsa upp hallen och matchur i det fall lag som inte tillhör Täfteå har bokad match i hallen. Detta 

framgår av hallschemat. Hallen låses upp 90 minuter före match. Låsa hallen efter dessa matcher. För 

matcher/träning där Täfteå IK deltar öppnar tränare/ledare själv. Vilka matcher som spelas i 

Täftehallen framgår av hallschemat. 

Städa hallen efter sista träning/match enligt följande: 

• Torka golvet (med stora torrmoppen) i hallen. 

• Fylla på toapapper och städa toaletter.  

• Tömma papperskorgar. 

• Sopa övriga golvytor. 

• Ställa i ordning på ovanvåningen vid behov.  

• Vid behov tömma sopsäckar och slänga dessa i soptunna utomhus. 

• Se till att bollförrådet är iordningställt så att utrustning finns på avsett ställe. 

Vid låsning efter sista aktivitet kontrollera att samtliga dörrar är låsta och reglade samt kontrollera 

att inga personer har gömt sig inne i lokalen. Viktigt att kontrollera stora nödutgången på baksidan, 

nödutgången på övervåning samt utgång från bollförrådet. 

Hallansvarig lördagar och söndagar 

Samma ansvar som fredag. 

Om antalet kaffepaket i förrådet är färre än tre på söndag kväll skall detta anmälas på 

innebandymailen. 


