
 
 

TROMSØHALLEN 

RIGGING TIL REGIONSERIE, HERMESLIGA OG BEDSYS 
 
 
UTSTYR BASKET 
Om ikke annet er avtalt, må det finnes fram utstyr til to store baner (A og B): 
 

• 4 kurver – står i Tromsøhallen 
• 2 skåringstavler (digitale) – Finnes inne på boden til TSU 
• Strømkabler til skåringstavler – finnes i rommet med gitter foran vinduene i 

Tromsøhallen, eller i garasjeporten til Storm og TSU.  
• Sett opp bord til skåringstavler og de som skal styre den («sekretariatet»). Ett sett til 

hver bane skal bestå av 2 stoler og 1 bord (se bildet).  
• Bord til sekretariat, kiosk mv, finnes også på lageret på høyre hånd langt inn i 

korridoren. 
• Kampskjema og penner skal finnes på TSU lageret og legges på sekretariatsbordet  
• 12 stoler eller benker til hvert av lagene på hver sin side av sekretariatet: 1 sett til 

hver bane. Stoler hentes på rommet langt inne i gangen. 
• Stoler til publikum. Hentes på samme rom som oppgitt ovenfor.  
• Bryter til å heve/senke nett mellom banene finnes rett innenfor inngangsdøra til 

hallen, i ansiktshøyde på kortveggen. Ikke alltid nødvendig å heise ned skilleveggene. 
 

 
Bilder av et sett til Sekretariatet. Plasseres ved sidelinja midt på hver av banene.  
 



 
 

 
Bilder av kurvene. De kan reguleres til riktig nivå av trenere/dommere. Brukes en 
metallstav for å jekke opp/ned. Står den ikke på kurvene? Sjekk lageret der bord og 
strømkabler finnes. 
 
 
BANER 
 

 
 
Publikumsområde er i midten mellom bane A og B. Bane C (nærmest inngangen til hallen) 
benyttes ikke. 
 
 
Etter at kampene er ferdige rigges alt ned igjen. Bord og stoler settes på plass på lageret 
kurver foldes sammen og ledninger og scoringstavler settes tilbake.  
 
  



RIGGING UTSTYR KJØKKEN / KIOSK 
 
Foreldrene bidrar med vaffelrøre og/eller skuffekaker 
 
Det er tidsbesparende å finne fram og sjekke at utstyr til kiosk og kjøkken finnes og fungerer 
dagen før. Dersom det rigges kvelden før, sett opp kiosken slik at de som kommer på 
morgenen kan bruke tiden på å steke vafler, varme pølser. koke kaffe, ++ og ikke finne fram 
ting. Tørrvarer står på boden. 
 
Kjøkken 

• Kaffetraktere (Står på kjøkkenet) 
• Rene(!) og tett kaffecontainer (står 

på lageret) 
• Vaffeljern (lageret) 
• Rist og brett til vaflene (lageret) 
• Skjærebrett og brødkniv 
• Snittekniv og smørekniv 
• Plastfolie 
• Håndsåpe 
• Vaskebørste 
• Kluter til oppvask og rengjøring 
• Søppelbøtte 
• Søppelposer 

Kiosk: 
• Bord til Kiosk 
• Strøm til kiosk 
• Pølsekoker (gjerne x 2) + 

pølseklype + plasthansker 
• Salgsbrett (til mat og sjokolade) 
• Kjøledisk og/eller kjøleskap 
• iPad med kortleser og lader til ipad 

og kortleser 
• Strøm til alle de elektriske 

apparatene og ipad og kortleser 
• Servietter 
• Kaffekopper 

 
 

 
 

KIOSK 
 
Kiosken settes opp utenfor lageret i hesteskoform. Se bilder og tegning.  
Sjekk at kjøleskap og pølsekoker og annet utstyr er rene og fungerende. 
Kafeområde settes opp når det er bedsys, men kan vurderes dersom det er regionserie og 
lagene bare har en kamp hver. Kjøleboksen kobles til og kjølevarer plasseres i den 
 

De som står i kiosken har ansvar for løpende å samle inn søppel i hallen.  

 

  

Bilder av rigget kiosk og kafeområde 

 



KJØKKEN 
 
Påse at alt utstyr (se listen ovenfor) og evt mat er på plass, og at det er rent og fungerende 
utstyr. 
Mat til f.eks. smøring av smørbrød og kaffe anbefales satt klart frem på kjøkkenet i forkant 
slik at dugnadskorpset kan begynne å koke kaffe og smøre smørbrød/baguetter så tidlig som 
mulig – det er imidlertid sjelden vi tilbyr baguetter i kiosken. Start med kaffekoking og få 
pølsene på varming. De tar tid.  
 

 

 
Bilde av kjøkken. Vafler stekes på benken. 
Kaffekoker innerst på kortveggen til høyre. 
Går sikringen? Sikringsskap med 
automatsikringer er i en boks opp under 
taket ovenfor kaffekoker. Står et skaft i 
venstre hjørne som kan brukes for å nå 
opp. Problemer? Ring vakttelefonen. 

 
SØPPEL 
 
Søppel samles inn løpende. Før dugnaden er over må alle søppelsekker kastes i containeren på 
baksiden av hallen. 

Når siste kamp spilles og/eller hallen tømmes for folk kan kiosken ryddes ned. Alt utstyr 
vaskes og settes der det kom fra. Mat som ikke er solgt og som ikke kan lagres kan gis 
vekk til spillerne i hallen.  
 
SKILT OG REKLAME 
 
Må henge opp prisliste til kiosk 1-2 steder på kioskbordene. 
TSU skilt? 
Sponsorreklame? 
Sett opp beach-fanen med Tromsø Storm Ungdom i yttergangen eller ved siden av kiosken. 
 
VAKTMESTER 
Både bord og stoler skal være booket av den som booker hallen.  
Alle henvendelser inkl avvik i forhold til det som er bestilt: ta kontakt med Tromsø 
Kommunes vakttelefon for idrettsanlegg: 416 31 000 


