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Sist oppdatert Drammen 08. November 2019 
 

 

Klargjøring til hjemme kamper Drammen Rivers. 

 
Dette dokumentet beskriver i detalj de oppgaver som må gjennomføres i forkant av 

hjemme kamper, samt opprydding etter endt kamp/dag.  

 

 

1. Heis ned kurvene fra taket 

 
 

2. Sørg for at nettene som henger bak håndball målene er trukket helt til siden og 

vekk fra synsfeltet til publikum. 

 

3. Sett ut sitte benker på lang siden mot fotballbanen 
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4. I Lager rom 2 som dere finner på motsatt side vil dere finne border og stoler til 

sekretariatet. 

 

5. Ta ut 2 border, som dere setter sammen ca 1,5 meter fra den hvite side linjen. 

 
 

6. Ta frem totalt 7 stoler. 3 av stolene skal settes bak de to bordene, 2 skal stå  

ved siden av bordene på høyre side, og 2 på venstre side. 

 
 

7. Sett en benk på hver side av sekreteriatet for hjemme og borte laget 
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8. Finn frem styringsenheten som kontrollerer poeng tavlen. Den ligger i glass 

skap innerst i rommet på venstre side i Lager 1. Dette er en trådløs enhet, og 

man renger derfor bare skur den på så vil det automatisk koble seg opp mot 

tavlen.  

 
 

9. Ta frem metall koffert som ligger i det hvite skapet inne på Lager 4. Koden til 

det hvite skapet er «0000» Inne i denne kofferten vil dere finne kamp skjema 

for alle type kamper samt kvitteringer for dommere og sekretariat 

 

10. Ta frem 2 røde kjegler og sette disse på sekretariat bordet. Disse brukes av 

sekretariatet i forbindelse med lag feil. 

 

Legg også frem de to laminerte pilene, samt en blå og rød penn for skriving av 

skjema. 

 

  

Styringsenhet Poeng tavlen 

Styringsenhet 24 sekunder 

Miksebord lyd for musikk 
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11. Hvis det skal spilles en A-lags kamp, eller G15 ELITE så skal 24 sekunder 

klokken også settes opp. Den ligger i en brun pappeske i det samme hvite 

skapet. Den lange ledningen skal trekkes rundt banen helt over til høyre side av 

banen. Den korte skal trekkes mot venstre side nærmest sekretariatet  

(se illustrasjon) Styrings enheten til 24 sekunders klokken plasseres ved siden 

av styringsenheten som kontrollerer poeng tavlen. 

 

 
 

12. En gul skjøte ledning for strøm ligger også i det hvite skapet 

 

13. Sørg for at kablene blir lagt godt unna banen og bruk gjerne litt teip til å holde 

kablene nede på gulvet 

  

Sekretariat 

klokke 

24 

24 
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15. På hele kamp dager skal tribunen skal også trekkes ut. Dette gjøres ved at man 

benytter seg av en kontroll med ledning som kobles til tribunen på høyre side. 

Pass på at håndball nettet på sidene er trukket helt ut på hver side før du 

kjører ut tribunen. Kontrollen til tribunen finner du i samme glass skap so 

styringsenheten til poeng tavlen. Den er gul med rød telefon ledning. 

Tribunen kan være litt treg så det er greit å være to stykker som tar ut denne 

for å sikkerhet men også for å hjelpe tribunen helt ut. 

 

16. Heng opp begge bannere som skal henges opp på ribbe veggen på hver side av 

sekretariatet. Bannere og strips ligger i det hvite skapet sammen med en 

avbiter. 

 
 

17. Beachflag skal settes opp. En skal stå foran ingens parti ute, mens den andre 

skal stå ved døren inn til hallen. 
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18. Kiosken skal rigges på høyre side når man kommer inn i hallen 

Ta 3 bord fra Lager 2 samt to stoler og plasser de som vist på bilde. 

 

 
 

OPPRYDDING 

Når kampdagen er slutt skal alt ryddes tilbake og settes på plass 

Minner om at det er viktig å være to stykk når tribunen skal tilbake på plass. 

Dette for sikkerheten men også fordi tribunen kan være litt lei slik at man må 

hjelpe den litt på vei. 

 

1. Sjekke at alle garderober, hall og inngangs partiet er tomme for klær og 

søppel 

2. Husk å heise opp kurvene og sette alle benker langs sidene. 

3. Det er ikke nødvendig å låse hallen da døren har automat lås 

4. Husk å legge nøkkel tilbake i nøkkelskapet ved DBK sitt klubbhus 

 

Ved problemer eller hvis dere har spørsmål er det bare å ringe følgene 

personer: 

 

1. Karl  - 90293407 

2. Bjørn – 98842065 

3. Christian – 45838130 

 

Ha en super dag med basketball ☺ 
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