
   

Manual för Skridskodisco 

Antal ansvariga på plats/disco: 4st 

Samlingstid: 1 timme före discot startar (ordinarie tid 18.00, OBS Se schema).  
Skridskodiscotid: 18.00-21.00 

Saker att göra: 

 Hämta nyckel hos vaktmästarna till skåpet i ishall och anläggning samt växelkassa 200 

kr i 10:or och 20 lappar. Skåpet är märkt med lördagsdisco.  Vaktmästaren ger övrig 

viktig info om uppdraget! 

 Montera upp ljusslinga runt sargen på kortsidan och viss belysning vid entrén. 

Ledbelysningen på läktaren ska också lysa, den tänds/släcks i speakerbås 

 Det är viktigt att någon i personalen har kunskap om sekretariatet, d.v.s. hur man kör 

igång stereon, discobelysningen och mikrofonen. 

 Endast personal på läktarsida och i speakerbås under kvällen! 

 Insläpp endast från spelaringången. 

 Hämta 20 st kexchoklad, lottringar, marschaller i Kaféet. Redovisa uttaget i 

kioskredovisningen. Märk: Skridskodisco + datum. 

 Inträde 10 kr/st för alla över 15 år. OBS Barn under 15 går in gratis och får en lott. 

Vill de köpa en extralott kostar den 10kr. Viktigt! Fyll i bifogad blankett med antalet 

besökare! 

 Lottdragning sker ca 19.30. 

 Efter discot: Sopa och spola av spelarbås samt städa av speakerbås och 

ombytesplatsen vid entrén. 

 Gå ett varv längs sargen med skrapa så att det inte ligger något föremål dold i snö 

kvar på isen som kan fastna i ismaskinen. 

 Lås och släck i ishallen vid hemgång. Personalen låser och släcker även kiosk, 

handikapptoa samt  låser öppna grindar! 

 Återlämna nycklar, avräknad växelkassa, besöksblankett samt kioskkassa till 

vaktmästarna dagen efter.  De lämnas personligen till någon av vaktmästarna.  



   

 

Statistik och kommentarer om skridskodiscot 
 
Fyll i nedanstående uppgifter vid varje tillfälle och lämna in 
till vaktmästarna efter utförd aktivitet. 
 
Aktivitet: ________________________________________ 
 
Datum: _________________________________________ 
 
Plats: ___________________________________________ 
 
 
Antal besökare totalt: _________ st 
 
Vuxna:  _________ st 
 
Barn/unga:  _________ st 
 
 
Dagens reflektion och idéer (+ och -): 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 
Ansvarig ledare:  __________________________________ 
(ex Team 02) 

Underskrift:  ______________________________________ 


