
Cupdokument for Sandvollancup 

Navn fylles inn år for år, mens beskrivelsene redigeres fortløpende. 

 

2018 

Cup-General:  Gunnhild Grønnesby 

Gjør alt forarbeid mellom cupene fra år til år. Fordeler oppgaver og finner 
ansvarlige til komiteene. 

Har hele tiden oversikt over hva behovene er og informerer, med korrekt info, 
til de ansvarlige. 

Ordner med godkjenning av cup (krets) og redigerer cup-dokumentet 
fortløpende for å gjøre det enklere for etterkommere å ta over arrangementet. 
Søknad om å arrangere cup gjøres via nettsidene til fotballforbundet. Den som 
gjør det må ha tilgang som SA (sportsadmin), får tilgang via minidrett. Frist 
10.02.18. 

Sørge for at inngåtte avtaler (spons) blir overholdt slik avtalen er beskrevet. 

Erfaringen er at det er lurt å ha cupen på lørdag da vi har mulighet til å supplere 
med matvarer.  

Gunnhild henter beachflag, 2x pop up telt, uttrekkspremier og kopper på SMN 
Steinkjer torsdag eller fredag. Får plass til alt utstyret i stasjonsvogn med 
nedlagte seter.  

Bestill premier hos premieskapet.no Bestill i god tid da en får det rimeligere da. 
I 2018 fikk vi sponset medaljene fra SMN. Valgte medaljen «Jonas» med hvitt 
og sort bånd. Gunnhild har noen i rest.  

 

 

Sekretariat og premieutdeling:  Gunnhild Grønnesby 

Sekretariatet samler inn lagslister og er ansvarlige for premieutdeling til lagene 
som er ferdig med cupen. Premieutdeling fortløpende etter siste kamp. De 
befinner seg sentralt plassert på baneanlegget og har vester (ved lik farge på 
lagene) og baller tilgjengelig for dommerne.  



SMN-paviljong x 2 på banen.  En paviljong med vegg ble brukt til 
premieutdeling.   

Høyttaler brukes ved utdelig av premier, lånte høyttaler og mikrofon av Odd 
Arne Lundring. Denne kan både benyttes med strøm og batteri.  

 

 

Banemester:    Stian Manka 

Banemannskapet har ansvar for merking av baner, til-/ frakjøring av mål samt å 
sette opp og demontere 3`er vant. Ved behov for å låne vant av andre klubber, 
må dette hentes og bringes tilbake. Ved behov for flere mål kan målene på kgb 
brukes. I år lånte vi ikke vant, det ble heller ikke behov for å låne mål fra kgb.  

Baner: 

2 x vant 3v3    

2x 5’er 

1x 7’er 

 

Sponsoransvarlig. Innkjøp og retur: Odd Åge   

Gunnhild hadde kontakten med SMN ifht sponsing dette året.  

Ansvarlig for alt av forhåndsinnkjøp til cupen, Gunnhild delegerer og har 
innkjøpslister. 

Vi venter ifht innkjøp av brus og is til etter jubeldagen.  

Sponsing av pølser fra Nortura.  

 

Kiosk:  Sally 

Ansvarlig for alt av kiosksalg i hus og ved bane. Mest mulig av salget skal være 
ved banene. Paviljong (3x3) lånt av Plannja (Gjøran) ble plassert sammen med 
sekretariatet på baneanlegget. Varmet pølser i kiosken, hadde de i 
matkontainer på banen. Vaffelsteiking i kiosken. Bruk av Elman-tralla til både 
salg og etterfylling. Noen må løpe mellom kiosken og banen med varer/påfyll.  



Terje Nikolaisen ordnet med strøm slik at ikke sikringene skulle gå i kiosken.  

 

Kaffecontainere x 2 lånes av FAU ble brukt i kiosken på banen. Stor 
kaffebeholder i kiosken benyttes der. 2x doble vaffeljern i kiosken. Unn donerte 
ett, Gunnhild lånte bort ett. Vaffel stekes kontinuerlig! 

Gunnhild tok med en moccamaster slik at det ble brukt to traktere kontinuerlig 
fra kl 8. Ingen kaffekokestopp!  

NB: Det bør kjøpes inn en kokeplate til å ha i kiosken! 

Popcornsjef: Terje. I kiosken på banen. Strømuttak v/banen var reparert.  

Kiosk på Banen: Unn Elisabeth 

 

Kampoppsett og kampverter:  Gjøran 

Ansvarlig for kampoppsettet når alle lag er påmeldt. Sette opp turnus på 
Kampverter så det hele tiden er 3 stk tilgjengelig ved banene. Disse bistår 
dommerne og hjelper til med nødvendig arbeid ved banene. Kampverter har 
også et ansvar for å hjelpe dommerne med å holde tiden. 

 

Dommeroppfølging og dommermøte: Bente 

Dommermøte skal skje i forkant av cupen. Dommerne møtte tidlig på 
morgenen på cupdagen. Bente Oldren hadde ansvar for det. Sørge for at det 
dømmes likt (f.eks start av spillet etter mål på 3`er) på alle baner og at 
tidskjema holdes.  

 

Dommerne får gratis vaffel, pølse og brus. 500kr i lønn for dagen. 

 

Rigg/nedrigg: Odd Arne Lundring 

Alle telt ble rigget kvelden før. Evt innhold (bord/stoler/fryser) i salgsteltene 
plasseres. 

Alt rigges ned etter cup slik at anlegget er klar til vanlig bruk samme kveld. 



 

Parkering: Jan Torstein Skogaker   

Organisere parkering på cup-dag. Området rundt/langsmed banen bør brukes 
av personer fra Sandvollan, slik at disse bilene blir stående hele dagen. Helst 
skulle vi hatt avtale med hytteeierne som er nabo med Stornesøra om å bruke 
området til parkering. Tore Fjerstad var i dialog i forkant av cupen men eierne 
ønsket ikke at området skulle benyttes til parkering.  


