
ARRANGEMENT REMYRA HA NDBALL 

Pengeskrin  
Det er 3 stk. Pengeskrin (kiosk, vrimleområdet og inngang). Disse hentes og leveres til 

kasserer Jorid Ferner (tlf. 930 94 440). Skrinene skal telles opp og kvitteres av kiosk- 

billettansvarlig. Oppgjøret skal leveres omgående eller etter avtale med Jorid. 
 
Bankterminal/iZettle skal benyttes ved hvert arrangement. Dette hentes også hos Jorid.  
 

Anlegg (mikrofon & musikk) 
Våre arrangement er både i Fosslia fjellhall og Stjørdalshallen. Anlegg finnes i begge haller. 

Ta kontakt med hallvakt som vil låse opp "mikserommet"/sette fram utstyret. 
Tips: ta med Ipod/Iphone eller lignende for spilling av pausemusikk.  
 
Innkjøp 
Rema Evja er Remyras samarbeidspartner.  
Jorid ringer inn bestilling for dere senest tirsdag morgen (arr.helg).  

Som arrangør henter dere kun ut forhåndsbestilte varer fra Rema 1000.  
 
Viktig at dere tar vare på kvitteringene/varebongene, kontrollerer denne nøye mot utleverte 
varer og legger den i pengeskrinet slik at det interne oppgjøret går enklere.  

Det vil bli bestilt frukt - forsikre dere at dere har en kvittering/varebong med kun 

frukt/Bama-produkter. Spør om dette ved henting av varer på Rema1000. 

 
Ved vareretur skal bongen sjekkes og leveres sammen med oppgjøret til Jorid. 

 

Utstyr & Arrangementskoffert 
Diverse utstyr står i Remyra-skapet i Stjørdalshallen; 3 kaffetraktere, 2 vaffeljern, 2 toastjern, 

kaffefilter, fruktbeger, kopper, servietter, skjeer etc samt brun arrangementskoffert.  
 
Sekretariat 
Det skal sitte to personer i sekretariatet. En fører kamprapport, en styrer skjermen. Det er fint 

hvis man tar seg tid til å rope opp lagene i starten av kampen. I tillegg kan man styre musikk, 

annonsere mål i mikrofonen hvis man ønsker det. 
 

Ved J/G 10 og J/G 11-kamper skal det spilles med «nedsenket tverrligger». Sekretariatet er 

ansvarlig for at disse kommer på plass. 

 

Hvert arrangement skal ha en kamp-/dommervert  



Denne personen har ansvar for å ta imot lagene, at korrekte kamprapporter blir utfylt, og 
resultat blir ringt inn til NHF. Videre følge opp dommere, samt sikre at Fair Play prinsippene 
følges.    
Det anbefales også at det blir tatt en prat med dommerne og trener/laglederne før 
kampstart om “Fair play”, om man ønsker å bytte side etter halv tid o.l.  
 

Kamprapport 
Kamprapport skal fylles ut for hver kamp av sekretariatet. 
Blanke kamprapporter kan lastes ned fra 
https://www.handball.no/globalassets/nhf-sentralt/kamprapport.pdf 
  
Alternativt ta ut kamprapport av hver enkelt kamp: 
www.handball.no –> Kamper -> Region Midt-Norge -> Velg Turnering eller Lag > Neste 
Kamper -> Kampnr -> Kamprapport – Skriv ut denne!  
 
 

Etter endt arrangement skal kampresultat ringes inn på 815 68 333 (NHF resultattelefon)  
Rapporten skal enten skannes og sendes på epost; nhf.rmn@handball.no eller sendes inn 
per post. 
Ferdigfrankerte konvolutter ligger i Arrangementskofferten.  
NB!! Husk å føre på dommeroppgjør. 
 

Dommeroppgjør 
Dommere får kaffe, kake/ vaffel og frukt i tillegg til betaling pr.kamp. 

NB! Vær nøye med utfylling av dommeroppgjør-skjema; navn, adresse, kampnr. fødselsnr. og 

bankkontonr. 

Dommerkvittering ligger her:  
https://www.handball.no/regioner/region-midt-

norge/kampaktivitet/dommere/skjemaer/?id=5117 
Dommeroppgjør-skjema legges i pengeskrin, som leveres Jorid etter arrangement. Dommerne 

får oppgjør via bank i etterkant. 

Det kan være endringer på kampoppsett tett opptil arrangement, så vær obs på at dere har 
siste versjon. 

Gi gjerne tilbakemelding til Remyra håndballstyre hvis det var noe som manglet, eller dere 

har tips til noe som bør endres. 
 
 
LYKKE TIL!  
 
REMYRA HÅNDBALLSTYRE 

 

Oppdatert 26.10.16 
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