LOPPETASSEN

Rigging til Loppetassen
Gjøres fredag etter siste treningstime:
Antall personer: 2 (tar en times tid)
Sørg på forhånd for å ha ordnet følgende papirer:
 3 stk: garderobelister
 2 sett av garderobeskilt (til begge sider)
 7 stk kampoversikt, en til hver: Bane 1, Bane 2, Speaker, + henge opp i bl.a foaen
 2 stk regelverk Loppetassregler
 2 sett ”Bane 1” og ”Bane 2” ”Hjemmelag” ”Bortelag”
 ”Lag-skjema”
 Skilt med Sekreteriat til vaktmesterkontoret.
 Infobrosjyre velkommen til Nordby med info om arrangementet.

Rigging:
 Sjekk kjøkkenliste om det er noe som skal forberedes.
 Sette opp mål - husk å bruke vaier (bruk de to borteste banene)
 Sette opp benker, merkes med hjemme =til venstre for sekretariat) / borte
 Sette opp sekretariatsbord med stol, resultattavler og kampoversikt til hver bane
 Legg ut mykball og vanlig ball på sekretariatsbordet, samt gule vester
 Del banene med innebandyvant
 Sett opp skilt med bane 1 (nærmest inngang) og bane 2
(lim opp på rød skyvedør og sekretariatsbord)
 Lage ”lekeland” med tjukkas, matter og bukker. Sett av plass til ballek.
 Merke garderober på begge sider.
 Sette skilt på veggen hvor lagene skal stå ved innmarsj (rett utenfor sin egen
garderobe)
 Sette opp garderobeoversikt på oppslagstavla i fojaen og på dørene inn til garderobegangene
 Sette opp kampoversikt i fojaen – oppslagstavle og på inngangsdøra
 Sette ut bord i hallen til speaker / stereo rett utenfor vaktmesterkontor.
 Sett opp bord og stol ved inngang (entre – betaling)
 Sjekke at garderober og toaletter er OK (evt. vaske)

LOPPETASSEN
Gjøres lørdag morgen: Organisere parkering.
Antall personer: 2, fra ca 09:15.






Vi må bruke to forskjellige parkeringer til økt 1 og økt 2. Økt 1 på skolen, 2 ved hallen
Sette opp P-skilt ved innkjøring til Nordby skole inn ved bussholdeplass.
Sette skilt over innkjøring forbudt skiltet inn på skolegården.
Skilte fra skolegården og rundt bygningen til hallen.
Sett opp P-skilt i krysset Askehaugveien/Kirkerudveien som peker bort mot
bussholdeplassen og skolegården ved Nordbytun (en person står her).
En person vinker bilene helt inn i skolegården. Når skolegården og de oppmerkede plassene er
tilnærmet fulle – gi beskjed til den som står i krysset ved Kirkerudveien om å fjerne skiltet der
og at vedkommende nå åpner for at bilene kan parkere ved hallen. Fjern skiltene ved
bussholdeplassen.
Og alt ryddes inn igjen etter endt Loppetass.

