
 

 

 

Dag Dato Tid Hjemmelag   Bortelag 

xxxdag xx.xx.20xx xx:00 Honningsvåg - 
 

xxxdag xx.xx.20xx xx:00 Honningsvåg - 
 

xxxdag xx.xx.20xx xx:00 Honningsvåg - 
 

xxxdag xx.xx.20xx xx:00 Honningsvåg - 
 

xxxdag xx.xx.20xx xx:00 Honningsvåg - 
 

xxxdag xx.xx.20xx xx:00 Honningsvåg - 
 

xxxdag xx.xx.20xx xx:00 Honningsvåg - 
 

xxxdag xx.xx.20xx xx:00 Honningsvåg - 
 

xxxdag xx.xx.20xx xx:00 Honningsvåg - 
 

xxxdag xx.xx.20xx xx:00 Honningsvåg - 
 

xxxdag xx.xx.20xx xx:00 Honningsvåg - 
 

 

Før kamp 

Dato Motstander Ansvarlig kampvert Speaker 

xx.xx    

Arbeidsoppgaver Frist Ansvarlig 
Sette ut «Heia Turn» flagg rundt i byen. Liste over butikker? 

Flaggene er i garasjen til Vegard Sannes 

Min. 4 timer 

før kampstart 
 

På stadion  

Gjøre klar banen:  

- flytte bort 7-er mål fra banen 

- sette ut cornerflagg (er plassert i utstyrsrom på idr.hall) 

- hente ut innbyttterbokser fra Flerbrukshallen, kode port 1056 

- sette ut gjerder foran trappa (for tiden 7 stk.) 

- sette ut beachflagg (er plassert i utstyrsrom på idr.hall) 

- sette ut «Heia Turn» flagg utenfor Bua. (fester er ikke klar) 

 

Speaker: (lages eget oppsett på fotballgruppas nettbrett) 

- kobler til høyttaleranlegg, setter på musikk.  

- 15 min. før: leser opp fotballgruppas sponsorer 

- 5 min. før: gjør klar til innmarsj (riktig musikk), leser opp  

   lagoppstillinger (fra appen «Min Fotball») 
 

Min. 90 min. 

før kampstart  

 

 

 

 

 

 

 

Min. 60 min. 

før kamp  

 

2019 

Matchcrew a-lag  



Under kamp 

 

Etter kamp 

    

 

 

  

 

Neste hjemmekamp: xxxdag (dato) mot …….. 

Ansvarlig kampvert:  

 

Arbeidsoppgaver Frist Ansvarlig 
På stadion  
Kampverter (min. 2 stk. er plassert på tribune og nede på 

banen). Holder orden og sørger for at publikum ikke kommer 

inn på banen, følger dommertrio av banen.  

Har på seg gule vester. 

 

Speaker:  

- Under kampen: kunngjør målscorere og gule kort 

- I pausen: leser opp fotballgruppas sponsorer, spiller musikk 

- 10 min. før slutt: offentliggjør dagens «Turngutt» 

- 5 min. før slutt: opplyser om neste hjemmekamp og evt. andre 

  kamper (aldersbestemt). Disse finner man på «Min fotball» 
 

   

Arbeidsoppgaver Frist Ansvarlig 
Hente inn «Heia Turn» flagg rundt i byen. Flaggene settes i 

garasjen til Vegard Sannes 

Skal ikke stå 

over natta 
 

På stadion  
- rydde søppel  

- hente inn cornerflagg (settes i utstyrsrom på idr.hall) 

- kjøre innbyttterbokser inn i Flerbrukshallen  

- sette gjerder på plass i stativ (for tiden 7 stk.) 

- hente inn beachflagg (settes i utstyrsrom på idr.hall) 

- hente inn «Heia Turn» flagg utenfor Bua. (ikke klart ennå) 

 

Speaker: Kobler fra høyttaleranlegg, rydder møterom og 

kaste søppel. Låser døra til idr.hallen  

Rett etter 

kampslutt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


