Forslag til arbeidsliste for hjemmekamper serie
Før sesongen: Lage oversikt over hjemmekamper, og hvem som stiller på dugnad.
En hovedansvarlig til alle kamper som har ansvar.
Før kamp:
Sjekke hvem som er dommer på Facebook-sida «Dommere Vestbyen fotball» send en påminnelse og
ønsk velkommen til kamp
Minne de som har dugnad i kommende hjemmekamp på at det er dugnad.

Til kamp:
Ta med kasse, kaffekopper, saftbeger, servietter, dommeskjema, prisliste til kampen.
Sørge for påfyll av kaffekopper, saftbeger, servietter når nødvendig. Ta vare på kvitteringer.
Dommerskjema fylles ut sammen med dommeren, underskrives av dommer og
hjemmekampansvarlig. Vi får refundert dommerutgifter fra klubben, når dommerskjema sendes inn
til kasserer som pdf-fil. Dommer kan betales kontant, eller kontonummer til dommeren føres opp på
dommerskjemaet.
Dommerskjema må inneholde dato, årskull, motstanderlag og navn på dommer. All korrespondanse
med klubben foregår på mail.
Rigge bane. Vi har bare ¼ bane hele våren. 7-er fotball bør spilles med halv bane, dersom det er plass
til det, gjør vi det. Halv bane har størrelser: se nederst på sida.
Kampvert. Kampverten bør ha refleksvest slik at han/hun er synlig. Hovedansvar: Ønske besøkende
lag velkommen. Støtte dommeren, dersom det stilles spørsmål om dømminga hans/hennes.
(Dommeren er mindreårig, og kan trenge hjelp). Dersom noen foreldre tar av, skal kampverten, roe
dem ned (har aldri vært nødvendig så lenge jeg jar vært med). Jeg foreslår at kampansvarlig er
kampvert hver gang.

Etter kamp:
Telle opp kassa etter kamp. La inngående vekselbeholdning være igjen i kassa til neste hjemmekamp,
overføre overskytende beløp til lagkonto etter kampen.
Sende inn dommerskjema på mail til kasserer i Vestbyen; kasserer@vestbyen.no.
Om dommeren ønsker kontant betaling; Skriv lagets kontonr på skjema og betal kontant.
Om dommeren ønsker betaling til konto; Skriv ned dommerens kontonummer
Fyll inn på merknad hva som er valgt.

De som har dugnad tar med:
De som har jobben tar med 1 flaske utblandet saft, en termos kaffe og et brett pizza, kake eller
liknende ol.

