
                          Hallvärd – saker att tänka på 

• Håll tidsschemat! 

Tidsschemat är snålt för att vi ska hinna med alla matcher. Domare vill vila, spelare vill värma upp, 

coacher vill prata taktik och sekretariatet vill handla fika, osv. Man måste skynda på dem och se till 

att matcherna startar i tid! Direkt efter föregående match! 

 

• Kontrollera resultatrapporteringen i appen! 
Eftersom alla har tillgång till appen så vill alla ha koll på resultaten. Resultaten rapporteras in via det 

digitala protokollet – men dubbelkolla så att resultaten kommer in, kontakta annars kansliet! 

Bra resultatrapportering = bra turnering = nöjda coacher, spelare och supporters! 

Det är en kvalitetsfråga för Lundaspelen. 

 

• Var ett stöd för sekretariatet! 

När matcherna är jämna och/eller det är stressade coacher så är det viktigt att ge sekretariatet stöd. 

Oftast räcker det med att bara stå bakom sekretariatet och finnas till hands om sekretariatet 

behöver hjälp. 

 

• Kolla reglerna i programmet/appen! 

Ibland känner inte domarna till alla specialregler i turneringen, speciellt när det gäller U11-U12 och 

vid förlängning. Läs igenom reglerna (gärna innan ditt hallvärdspass) och var redo att visa reglerna 

för domare, coacher och sekretariat om det uppstår frågor. 

 

• Håll ordning i hallen! 

Se till att det hela tiden finns sopsäckar uppe, kolla omklädningsrum och toaletter kontinuerligt och 

plocka skräp. Kontrollera var städmaterial, toapapper osv finns och fyll på när det är slut. Du kan be 

någon om hjälp, men det är ditt ansvar att det blir gjort! Kvarglömda grejor kan samlas i en säck i 

hallen för att transporteras till Eoshallen vid turneringens slut (eller lämna dem till Eoshallens kansli 

när ditt pass är över). Märk säcken med hallens namn. 

Kom ihåg att lämna hallen i det skick du själv skulle vilja ta över den! 

 

• Om domare inte dyker upp till match – få igång matchen så fort som möjligt! 
Ibland finns någon annan domare i hallen så kan ta en extra match och i värsta fall kan en domare 

döma ensam. Om någon domare inte dyker upp, ring domaransvarig och meddela att domaren inte 

kommit.  

 

• Om ett lag inte dyker upp till match – reagera tidigt! 

Lagen/coacherna ska finnas på plats 20 min innan match för att fylla i matchprotokoll. Ring genast till 

tävlingskansliet och tala om ifall något lag inte är på plats. Vänta inte! 

 

• Be coacher godkänna laguppställning! 
Hitta coacher för lagen och se till att de kommer och godkänner laguppställningarna i det digitala 

protokollet innan matchstart.  
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