
 

 

Sargvakt, kiosk samt hallansvarig 
Som matchfunktionär fyller du en viktig funktion för att spelet ska 

fungera och för att våra gäster, publiken, ska få bästa möjliga 

upplevelse. Din insats är viktig!  

Ditt lag är matchfunktinärer på två seniormatcher per säsong. Till 

varje match behövs det åtta sargvakter samt tre till fyra personer i 

kiosken och tre till fyra hallansvariga. Samling 1 ½ h innan 

matchstart. 

Instruktioner för hur kiosken sköts finns på plats i varje hall. 

 

Checklista sargvakter: 

Aktuella ungdomslag tilldelas uppdraget att vara sargvakter på 

dam- och herrlagsmatcherna före säsongstart. Vid behov av byte 

av datum sköter ungdomslagen detta sinsemellan.  

• Lämpligt antal sargvakter är 8 st spelare samt minst en 

ledare. Placering: två och två i hörnen.  

• Ledare anmäler sig och laget i entrén. I materialrummet i 

Qpoolen hämtar du en t-shirt som visar att man är funktionär. 

T-shirten återlämnas efter match. Vill ni hellre använda 

privat Röke-tröja är det självklart ok. 

• Samla in bollarna efter uppvärmningen är klar. 

• Uppdraget består främst i att resa sargen när den vält, samt 

att sammanfoga sargdelar som släppt från varandra. Vidare 

skall sargen fortlöpande hållas i så rät linje som möjligt.  

• Sargvakterna ska ha bollar vid sig så att de kan släppa ut boll 

på planen när boll åker utanför sargen där man sitter, för att 

spelet ska kunna sättas igång snabbt.  

 

Viktigt med fokus på uppgiften och spelet!  

 

Observera att sargvaktens egen säkerhet alltid går i första hand. 

Vid arbete med sargen under pågående spel är det mycket viktig 

att vara uppmärksam på spelet samt att avlägsna sig från sargen 

om spelet närmar sig. Säkerheten först!  



 

 

Checklista hallansvarig 

• Hallansvarig har till uppgift att sätta upp sargen innan match 

samt efter match lasta den på vagnarna och ställa dessa i 

materielrummet. Tänk på, detta gäller inte om sargen skall 

användas direkt efter matchen.  

• Hämta stolar till båda lagen samt sargvakterna i 

materielrummet. 

• Hämta roll-ups (ca 10 st) i materielrummet och placera på 

lämplig plats i entrén samt bakom avbytarbänkarna.  

• Hämta  de två brandtrapporna i rummet bakom bortre 

kortsida.  

Placeras vid vänstra läktaren. Fäst med bultarna som ligger 

på trapporna.  

• Häng upp ”Bulldogen” vid spelarnas entré, finns i 

materielrummet. 

 

Tack vare er fina insats kan seniorerna fokusera enbart på sin 

match! TACK! 

 

 
  


