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Hensikt og målgruppe: 
Denne manualen er laget som retningslinjer for å ivareta følgende oppgaver:  

• Arrangementsansvarlig 

• Kiosksalg 

• Sekreteriat 

• Bille<salg 

• FairPlay-vert 

• Dommerkontakt 

Antall som skal ivareta de respekAve oppgavene, er beskrevet i ”oppgavefordeling for mini- og 
akAvitetsturnering”. 

Målgruppen for denne manualen er foresa<e på lagene som har arrangementsansvar.  

Arrangementsansvarlig fra laget som skal arrangere: 
• Hallen låses opp kl. 09.00 i helgene.  

• Kontant og oppgjør: 
o Kontantkassene (2 stykker) hentes hos kasserer en uke før arrangementet 
o Kassene skal telles opp og leveres Al kasserer umiddelbart e<er at arrangementet er 

avslu<et.   
o Husk at kassene skal inneholde kr 2000 i kontanter e<er arrangementet.  Overskytende 

kontanter skal se<es inn på bankkonto 2280.22.33195. 
o Kasserer vil se<e inn kontantene som er kommet inn ila arrangementet 

• Betaling av dommere: 
o Dommere i kamper i mini- og akAvitetsserie, samt 11-års kamper, får betalt for de kampene 

de dømmer 
o Dommerne får betalt kontant hos bille<salget.   
o Dommerne på mini- og akAvitetsturnering og 11-års kamper fyller ut sine egne 

dommerregninger.  
o Dommere på øvrige kamper fyller ut dommerregninger i Turneringsadministrasjon (TA) og 

disse regningene godkjennes og betales av kasserer.  
o Dommerregning ligger som ved qq Al de<e dokumentet.  Skriv ut innAl 20 eksemplarer av 

de<e skjemaet, i Alfelle dommerne ikke har skrevet sine regninger på forhånd. 
• Betaling for dommere (de enkelte lagene skal betal for dømming av kampene de spiller) 

o Dommerregningene (innAl 20 eksemplarer) må skrives ut i forkant av arrangementet  
o Regningene for dømming ligger som vedlegg åå Al de<e dokumentet. 
o Dommerregningene Al lagene forhånds uVylles iht oversikten over lag som står oppført i 

banedagboka 
o De forhåndsuVylte dommeregningene legges i bille<salget og bille<salget deler ut Al lagene 
o Bille<salget har ansvaret for at alle lagene betaler for dømming og bruker vedlegg ææ Al 

de<e dokumentet, som kontroll for betalingen. 
o Lagene som skal spille, informeres om at regningen for dømmingen ligger og skal betales i 

bille<salget. 
• Kampoppse< / Banedagbok 

o Kampoppse<et / banedagboken viser hvilke kamper som skal spilles på de respekAve 
kampdagene.   

o Skrive ut 4 stk kampoppse</banedagbok Al fordeling Al sekretariat(ene), bille<salg, oppslag 
i første etasje, oppslag i andre etasje (#hva er linken Al denne oversikten ?#). 



• Bemanningsplan 
o Se< opp en bemanningsplan med utgangspunkt i vedlegg zz Al de<e dokumentet.  Det 

anbefales at arrangementsansvarlig fyller i navn på de som skal ivareta de aktuelle 
funksjonene, distribuerer uVylt plan Al alle foreldrene på de lagene som skal arrangere og at 
eventuelle by<er må ordnes mellom foreldrene.  Husk å detaljere i bemanningsplanen når 
hhv ”økt 1” og ”økt 2” starter og slu<er. 

o Det forutse<es i planleggingen av begge foresa<e Al spillerne deltar i gjennomføringen av 
arrangementet. 

o Det forutse<es i planleggingen at foreldre i størst mulig grad blir sa< opp på vakter i det 
Adsrommet som deres egne barn spiller kamper.  

• Annet 
o Alle salgsvarer og annet utstyr Al bruk under arrangementene finnes i boden Al HIF i 

Haugsbygd Arena.  Arrangementsansvarlig i styret har koden Al døren og inn i boden. 
o En uke før arrangmentet, sjekk at nødvendig utstyr er Algjengelig i boden.  Suppler ved 

behov. 
o En uke før arrangementet, ta kontakt med daglig leder i Hønefoss Arena for å avklare 

garderobeoppse< og deres forventninger Al gjennomføringen av arrangementet. 

Kiosksalg: 
• Forberedelser 

o Kioskene låses ut av Arenaverten.  Diskene inkluderer kaffetrakter og pølsekoker.  Annet 
utstyr Al kiosken, finnes i HIF sin bod i Hønefoss Arena 

o Hente utstyr Al kiosk og inngang er i boden 

o Ved mindre arrangement (1-2 kamper) har vi med kaffe på kanner, og er 1-2 på jobb i 
kiosken.  

o Laget som har ansvar for arrangementet står for innkjøp Al kiosk, hvis ikke annet er avtalt.   
Det som skal kjøpes inn står listet i ”Innkjøp- og bakeliste” senere i de<e dokumentet. 

• Arrangementsansvarlig henter pengekasser hos kasserer i forkant av arrangementet og se<er 
den ene kassa i kiosken. Husk å telle kassa og notere deg beløpet du har talt. 

• Vann Al kaffe tappes fra kran i Hønefoss Arena 

• Følgende må være Algjengelig ved arrangementer og kjøpes inn ved behov:  

o brus, kaffe, kaffemelkepulver, formfe<, kopper, servie<er, skjærecøler, ketchup, sennep, div. 
kniver og stekespader mm.  Sjekk hva som ligger i boden, før det eventuelt kjøpes inn.  

• Rydd og legg utstyr Albake e<er siste kamp. Vask utstyret som skal ligge i boden. 

• Alle dommere skal ha en drikke, en søt og en ”salt ” enhet pr dag de dømmer 

Sekretariat: 
• Forberedelser 

o Hente boks Al sekretariat i boden Al Haugsbygd.  Utstyr som må være Algjengelig i boksen er 
(kjøpes inn hvis det ikke ligger i boden) :  

▪ Time-out-kort (2 stk pr bane ved seriekamper)  

▪ Skrivesaker (penner og papir) 



▪ Post-it lapper 

▪ Stoppeklokke 

▪ Fløyte (boks i boden  

o Koble opp det tekniske utstyret: Det ligger fin illustrasjon i kassa sammen med utstyret. 
Utstyret ligger i de små lagerne under tribunene. Arenaverten låser opp rommene Al 
utstyret.   

o Gjøre klar reklamevisning for HIF sin sponsorer 

• Før kampene starter 

o Lese opp Fair Play-tekst før første kamp: 

• Under kampavvikling 

o Lagledere for lagene som skal spille, har ansvaret for at spillerlister (mini- og 
akAvitetsturneringer) (vedlegg 4 og 5 Al de<e dokumentet )og navn på trener og lagledere 
er fylt ut før kamp. For mini- og akAvitetsturneringer er de<e et papir. Sekretariatet er følger 
opp at lagene gjør de<e/leverer de<e i god Ad før kampstart.   

o Ta imot dommere, planlegge kampen sammen med dem. 

o Avtal med dommerne hvordan innløp av spillere og dommere eventuelt skal skje.  Det er for 
alle prakAske formål kun Ad Al innløp før den første kampen. 

o Ved miniturneringer så må det være en som passer på de oppblåsbare målene, se Al at de 
allAd er full av lug. Teip de fast Al gulvet. Hvis det ikke er noe annet inne i boden Al lagene. 

o Kamprapportering 

▪ For mini- og akAvitetsturneringer skal det kun fylles ut Kamprapport som vist i bilag 3 
Al de<e dokumentet.  Skriv ut innAl 10 eksemplarer at de<e skjemaet.  UVyllingen 
skjer av sekretariatet. 

▪ I akAvitetsserien for 11-åringer skal det føres LIVE Enkel. Det vil si at lagledere 
registrerer kamptropp, men selve kamprapporten fungerer som kampuret i hallen. 
Det registreres kun mål pr. lag. Brukerveiledning for LIVE Enkel finner du her.  

▪ Fra J/G 12 år og opp Al senior skal det føres LIVE Standard. LIVE Standard er som 
kamprapporten vi er vant med på papir, hvor det føres målscorere og bestrafning. 
Brukerveiledning for LIVE Standard finner du her. 

▪ Om det ikke er interne</4G i hallen må en klatgjøre for offline føring av kampen. Se 
da brukerveiledningen for LIVE-standard. 

▪ For å kunne føre live-rapporter, må man ha med seg en ipad, Alsvarende.   

Kjære håndballvenner!  

Kjære dommere, spillere, trenere og ikke minst dere som er publikum! Håndball skal være gøy, og 
er en idre= for alle. På våre arrangement og ellers på våre akAviteter er vi oppta= av Fair Play. 

Vi ber dere stø=e laget på en fair og sporty måte, samt å vise en posiAv holdning overfor 
samtlige deltakere og publikum.  
Ha en fantasAsk dag i HØNEFOSS ARENA!

https://www.handball.no/globalassets/turneringsadmin/live/live---enkel.pdf
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/palogging/brukerveiledninger/live/digitalkamprapport/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/palogging/brukerveiledninger/live/


o Sekretariatet skal styreklokka, registrere mål, utvisninger, Ameout og lignende på 
scoreboardet som er installert i hallen.  PC-løsningen som er i Hønefoss Arena er relaAvt 
selvforklarende. 

o Sekretariatet skal lese opp fornavn på de som scorer mål 

o Sekretariatet skal styre musikk e<er behov.   

• E<er at siste kamp er ferdig 

o Koble ned og rydde det tekniske utstyret, bord, stoler og benker inn i lageret under tribunen.  
Si i fra Al arenaverten når dere er ferdige, så låser vedkommende lageret. 

o Levere ferdig uVylt kamprapport med spillerlister (gjeldet mini- og akAvitetsturneringer) Al 
arrangementsansvarlig. 

o Sørg for å skrive opp beløpet dommerne skal ha på kamprapporten! 

OBS! Ved brannalarm: De i sekretariatet har ansvar for å få alle spillere/mennesker som er 
på hallflata ut. De tar også en sjekk i garderobene Alhørende banen for å se Al at de er 
tomme. Alle ledes ut Al oppsamlingsplass utenfor Hønefoss Arena. 



Bille;salg: 
• Oppmøte og klargjøring: 

o Senest 1 t før kampstart. Lagene kommer Adlig!  

o Hent bord og stol i lageret under tribunen i hall 1 

o Hent vippsplakat, penn, bille<er/loddbøker og gule lapper i boden Al Haugsbygd 

o Hent kontantkasse hos arrangementsansvarlig 

o Hent ferdig uVylte regninger for dømming hos arrangementsansvarlig 

o Tell kontantkasse før salget starter.  Notert deg det talte beløpet 

• Plassering av bille<salget 

o Hvis det er kamp i hall 1 (og eller hall 2), er det det hensiktsmessig å ha bille<salg som på 
toppen av trappa opp Al andre etasje. 

o Hvis det er kamp kun i hall 2, er det hensiktsmessig å ha bille<salg ca midt på løpebanen i 
andre etasje. 

o Hvis det er kamp kun i hall 3, er det hensiktsmessig å ha bille<salget ved inngangen Al hall 3 

o Hvis det skal arrangeres kamper i hall 3 og en av de andre hallene, er det hensiktsmessig å 
ha e< felles bille<salg ved foten av trappa som går opp Al andre etasje. 

• Betaling, vipps og kontanter 

o Bille<er kan betales med kontanter eller Vipps 138422 

o Noter ned hvor mye som utbetales Al dommere 

o Tell opp kassa og noter ned beløpet når salget er ferdig. 

o Kassa med dommerregninger, kvi<eringer for innbetaling av dommerbidrag fra spillende lag 
og noterte beløp i kassa, leveres Al arrangementsansvarlig 

• Bille<selgere bidrar Al rydding e<er arrangementet. 

• Betaling av dommere skjer i bille<salget: 

o Seriekamper: Laget som har hjemmekamp, betaler dommerne, bortse< fra kamper i 11-års 
serien.  Dommerregningene kommer i Turneringsadministrasjon (TA) og betales av kasserer i 
håndballgruppa 

o I 11-års serien / akAvitetsserien, betaler arrangøren for dommerne.  Betalingen skjer kontant 
Al dommerne. Dommerne skal fylle ut og signere på dommerregning. Pengene tas fra 
bille<kassa og bille<ansvarlig sørger for at dommer kvi<erer for mo<ak av penger. 

o Mini- og akAvitetsturneringer: Hvert lag skal betale for hver kamp de spiller. Betaling skjer 
kontant Al dommerne. Dommerne skal fylle ut og signere på dommerregning. Pengene tas 
fra bille<kassa og bille<ansvarlig sørger for at dommer kvi<erer for mo<ak av penger.  

o Alle betalinger av dommere føres opp på oppgjørsskjema for dommerkostnader som er 
vedlegg 8 Al de<e dokumentet 

• Betaling for dommere: 

o ForhåndsuVylte regninger for dømming skal ligge i bille<kassa ved start av arrangementet 



o Lagene som spiller kommer Al bille<salget for å betale regningene for dømming 

o Alle lagene spleiser på dømmingen i mini- og akAvitetsturneringer.   

o Bille<salget har ansvaret for at alle lagene betaler for dømming og bruker vedlegg 9 Al de<e 
dokumentet, som kontroll for betalingen. 

o Alle betalinger for dommere føres opp på oppgjørsskjema for dommerkostnader som er 
vedlegg 8 Al de<e dokumentet 

Fair Play-vert (vedkommende skal ha på Fair Play-vest)  
• Fair Play-verten skal møte lagene ved starten på dagen.  Hvis det er en to-delt kampdag, må Fair 

Play-verten møte også lagene som kommer i pulje nr. 2 

• Fair Play-verten skal sirkulere mellom banene.   

• Fair Play-vertene skal ved behov bidra Al at både publikum, trenere og lagledere bidrar Al å 
skape en god stemning i hallen. 

• Fair Play-verten skal sjekke garderobene inni mellom kampene.  

• Den som står ved inngang og kampvert har på Fair Play-vest. 

Dommerkontakt:  
• Det bør være en dommerkontakt på hver turnering / arrangementsdag, og de ser Al at 

dommerne er kommet Al hallen.  
• Skaffer dommere hos HSK og får Albake hvilke personer som skal dømme de ulike kampene (vi 

har en løpende avtale med HSK), ta kontakt med leder for å avklare om status på avtalen med 
HSK. Leder i Håndballgruppa tar kontakt med HSK i forhold Al dommere.  

• Sende inn dommeroppse<et Al Regionen en uke før kampene skal avvikles (gjelder mini- og 
akAvtetsturneringer) 

• Under turneringene, ta kontakt med de respekAve dommerne for å høre om hvordan det går 
med dem. 

• Hvis det er kommer noen Albakemeldinger fra de spillende lagene eller du observerer noe som 
dommerne burde få Albakemelding om, ta kontakt med dommerne og gi dem re<ledning. 

• Hvis dommerne opplever noen spesielle situasjoner / ubehagelig situasjonen, være stø<ende 
overfor dommerne og hjelp dommerne med å løse situasjonen. 

• HUSK: de som dømmer disse kampene kan være ganske ferske i dommerfaget. Vis Respekt for 
det.  



Vedlegg 1 - Innkjøp- og bakeliste (ved arrangement på 1 – en bane)  

Oppgave Tidspunkt Foresa; Ml:

Vaffelrøre – 3 liter 
- leveres på 1,5 l flasker.  
NB! Bruk vedlagte oppskrig på HIF-vafler! 

Leveres i kafeen senest kl 
09:00 (kan evt. leveres Al 
kioskansvarlig dagen før)

Ved miniturnering: 15 liter (10 
personer) 
Ved akAvitetsturnering / 
seriekamper: 7,5 liter  (5 personer)

Langpannekake – gjerne 1 uten egg Leveres i kafeen senest kl 
09:00

Ved miniturnering: 4 kaker (4 
personer) 
Ved akAvitetsturnering / 
seriekamper: 3 kaker  (3 personer)

Frukt Spør Kiwi Hønengata om det 
er mulig å få spons på de<e. 

5 kr pr stk

Pølser (SKAL VÆRE LEIV VIDAR) Ved miniturnering: 100 stk pølser 
Ved akAvitetsturnering / 
seriekamper: 50 stk pølser

Mineralvann

Kaffe

Ketchup og sennep

Servie<er

Pølsebrød og lomper

Pølsepapir

Syltetøy



Vedlegg 2 - OPPGAVEFORDELING / VAKTPLAN 
Dato:_______________________________________ 

Hall:___________________________________________ 

HUSK AT HVER SPILLER HAR 2 FORESATTE OG AT BEGGE DISSE MÅ 
FORVENTE Å BIDRA!! 

Miniturne
ring

AkMvitetstur
nering

Oppgave Tidspunkt Foresa; Ml:
Antall 
personer

Antall 
personer

Baking: Kl	0900
14 pers pr bane pr miniturnering / 
8 pers pr bane pr 
akAvitetsturnering (se egen 

14 8

Sekretariat		(ved	
miniturnering,	ett	
hovedsekretariat	
som	styrer	klokka,	
en	måltavle	på	
hver	av	mini-
banene)	

Første	økt	(	alle	
møter	opp	1	time	før	
første	kamp)

Hovedsekretariat[1]: 1 1

Speaker	og	musikk:	 1 1

Tidtager bane 1 [2] 1

Tidtager bane 2 [2] 1

Andre	økt	(denne	
økta	varer	til	en	time	
etter	at	siste	kamp	er	
ferdig	spilt.	Den	siste	
timen	er	satt	opp	for	
rydding)	

Hovedsekretariat[1]: 1 1

Speaker	og	musikk: 1 1

Tidtager bane 1 [2] 1

Tidtager bane 2 [2] 1

Sum 22 12



Miniturne
ring

AkMvitetstur
nering

Oppgave Tidspunkt Foresa; Ml:
Antall 
personer

Antall 
personer

Kiosk	(4	personer	
pr	økt	ved	
miniturnering	og	
2	personer	pr	økt		
ved	
aktivitetsturnerin
g)

Første	økt	(	alle	
møter	opp	1	time	før	
første	kamp)

Kiosk	1-1: 1 1

Kiosk	1-2	 1 1

Kiosk	1-3 1

Kiosk	1-4 1

Andre	økt	(denne	
økta	varer	til	en	time	
etter	at	siste	kamp	er	
ferdig	spilt.		Den	siste	
timen	er	satt	opp	for	
rydding)	

Kiosk	2-1: 1 1

Kiosk	2-2	 1 1

Kiosk	2-3 1

Kiosk	2-4 1

Billettsalg	(1	
person	pr	økt)	[3]

Første	økt	(	møter	
opp	1	time	før	første	
kamp)

Billett	1: 1 1

Andre	økt	(denne	
økta	varer	til	start	
siste	kamp.)

Billett	2	 1 1

Fairplay	vert		(kun	
1	uansett	
turnering)

Første	økt Fairplay	1: 1 1

Andre	økt Fairplay	2: 1 1

Dommerkontakt:	
(kun	1	uansett	
turnering)

Første	økt Dommerkontakt	1:	 1 1

Andre	økt Dommerkontakt	2 1 1

Garderobevakt	(1	
på	miniturnering	
pr	økt)

Første	økt Garderobe	1: 1 Kombineres	
med	
Fairplayvert

Andre	økt Garderober	2: 1 Kombineres	
med	
Fairplayvert

Sum 16 10

Sum	
38	(av	
disse	er	
14	kake-
bakere)

22	(av	disse	
er	8	kake-
bakere)

[1] Ansvar sekretær: Skrive kamprapporter/føre inn antall mål, samle inn deltagerlister. Ta i mot betaling av 
klubbene for dommerutgiger og gi dem kvi<ering (eget skjema).  Dommerutgiger er kr 80- pr. lag pr.kamp v/
bruk av 2 dommere (dommeren skal ha kr 80,- pr. kamp og denne utgigen deles mellom lagene).

[2] Ansvar Adtager: Sørge for at kamper starter/slu<er Al re< Ad iht kampoppse< (1 kamp = 1 omgang av 20 
min). Start/stopp av klokketavle + vise antall mål.

[3] Det må vurderes hvor bille<selger skal si<e.  Det må taes hensyn Al hvilke haller det skal spilles kamper i.



Vedlegg 3 – KAMPRAPPORT BARNEHÅNDBALLTURNERINGER 

 



Vedlegg 4 – DELTAGERLISTE AKTIVITETSTURNERINGER 

 





Vedlegg 5 – DELTAGERLISTE MINITURNERINGER 

 





Vedlegg 6 – DOMMERREGNING (SKAL FYLLES UT AV DOMMER) 

 



Vedlegg 7 – KVITTERING FOR BETALING AV DOMMERE 
(FORHÅNDSUTFYLLES FØR MINI- OG AKTIVITETSTURNERING) 

 



Vedlegg 8 – OPPGJØRSSKJEMA DOMMERREGNINGER (mini- og 
akMvitetsturneringer) 

 



Vedlegg 9 - Oversikt over lagenes betaling av dommere i mini- og 
akMvitetsturneringer: 

# hvor skal lagene betale for dommere # 
# hvor skal spillelistene leveres # 
# spilllistene skal sendes Ml regionen, men hva skal de brukes Ml under 
arrangementet # 

Klubb Alderstrinn Lagsnavn Kvi;ering 
lag

Kvi;ering 
HIF 


