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2.14 Dugnader 

 

I driften av Fotballgruppa er vi avhengige av frivillig innsats og god dugnadsånd blant alle 
tillitsvalgte og foreldre/foresatte. Dette bidrar til å opprettholde god aktivitet for barna. 

a) Drift av kiosken på kunstgressbanen 

Kioskansvarlig i Fotballgruppa er pt. Linda Evensen Alexandersen og Hanne Sundberg. 
Fotballgruppas kioskansvarlige sørger for nødvendige innkjøp og fordeling av ansvarsuker. 
Lagledere vil før sesongstart motta henvendelse med spørsmål om hvem som skal være det 
enkelte lags kioskansvarlig. 

Det skal i alle lag utpekes en person som kioskansvarlig for laget. Driften av kiosken fordeles på 
de ulike lagene, som får tildelt ansvar for en uke hver. Kioskansvarlig for laget har deretter ansvar 
for følgende: 

 Fordel ansvar til foreldre på de dagene det er satt opp kamper. Sjekk kampkalenderen. 
http://www.fotball.no/Community/Anlegg/Hjem/?fiksid=13955- Linken bør sjekkes 
jevnlig da kan bli endringer på ganske kort varsel.  
Dersom det er mange foreldre å fordele oppgavene på kan man f.eks. gi noen ansvar for å 
stå i kiosken, mens andre sørger for vaffelrøre og eventuelt kake. 

 Vi bør legge til rette for at det alltid er 2 i kiosken. 
 Henting av nøkler og pengeskrin søndag kveld før deres uke. Sammen med 

ukefordelingen gis det informasjon om hos hvem og hvor dette kan hentes.  
 Avlevering av nøkler og pengeskrin etter siste kamp. 

Under kioskuken må ansvarlig lag sørge for følgende: 

 Oppmøte 30 minutter før første kampstart. Kiosken er åpen til kampslutt. 
 Ha med tilstrekkelig vaffelrører og eventuelt også kake. 

Det anbefales å lage to vaffelrører per kamp. Ved flere kamper anbefales det å lage to 
vaffelrører og en langpanne. Dersom det er mange kamper med mindreårige, er det 
flere publikummere og mengden vaffelrøre og kake må tilpasses. Det er egne 
oppgjørsskjema som ligger i kassen som puttes i konvolutt med dagsoppgjøret. Avtal med 
de som står i kiosken om de leverer det videre til neste person på listen eller om det går 
via kioskansvarlig. 

 På vakter tirsdager og torsdager inngår også toalettvask, se under rutinene. 
 Dersom det unntaksvis skulle være behov for å kjøpe inn noe, er det fint om dere 

eventuelt handler dette på butikken selv, og legger ved kvitteringer. 

Vedlegg 4 – Rutiner for kiosken 

Vedlegg 5 – HIF`s vaffelrøre 

Vedlegg 6 – Eksempel på "vaktliste" i kioskuke 

NB ! Lagledere må sørge for å gi beskjed om kampendringer til Fotballgruppas kioskansvarlig. 
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b) Dugnader på bane 

Det gjennomføres 2 klippedugnader ved kunstgressbanen hvert år (før og etter sommerferien). 
Aktuelle lag vil motta innkalling til dugnadene via lagleder.  

I tillegg gjennomføres det 2 klippedugnader pr år langs veien ned til og rundt gressbanen i 
Åsbygda. 

Ved behov kan det tilkomme ytterligere dugnader knyttet til baneanleggene. 

 

c) Klubbavslutning 

HIF Fotballgruppa arrangerer hver høst klubbavslutning på kunstgressbanen. Arrangementet 
avvikles ved hjelp av dugnadsinnsats fra foreldrene. Hver lag blir tildelt ansvar for ulike oppgaver 
som f.eks. kiosk, loddsalg, rydding m.m. Oversikt over ansvarlige blir sendt ut i god tid før 
klubbavslutningen.  

(Andre dugnader kan forekomme for å bidra til drift av fotballgruppa.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


