Färs & Frosta sparbank cup 29/3 2014 Team 05
1. Intresset för cup diskuterades under ett föräldrar möte i början av säsongen och
alla föräldrar var intresserade att ställa upp.
2. Eftersom det var ett ganska nystartat lag tog Sven Dahl tag i cup ansvaret.
3. 29/3 2014 bestämdes inga cuper fanns i närområdet den helgen. Kollade med
kommunen så att ishallen gick att hyra hela dagen.
4. Cupen bestämdes att genomföras som en U9 o U8 cup med 6st lag i var ålder. Men
efter att inbjudan hade gått ut så ändrades detta till en ren U9 cup med 10st lag i
2st grupper (mycket intresse från U9 lag men inte U8).
5. Gick igenom föreningarna och lagen på Skånes, Hallands, Smålands och
Danmarks ishockeyförbunds hemsidor och mailade ut inbjudan.
6. Lagt in cupen på cuponline.
7. Plockade ihop lämpliga personer till olika grupp:
Cup ansvarig Sven Dahl
Tävlingsgrupp Mikael Näslund
Matgrupp
Sean Christenssson
Lotterigrupp Cecilia Eriksson
Live Arena
Brynjar Ingolfsson
Kiosk
8. Vi kom fram till att detta var vår första cup och därför skulle göra det enkelt för
oss så vi ordnade fram en sponsor (Hjärups gastronomi o bageri) som stog utanför
och skötte grillning för egen vinning som vi köpte 300st frallor av samt 200st
hamburgare av som de grillade
Sponsorsgrupp: Försöka få fram sponsorer till cup namn, gruppsponsorer,
matchsponsorer eller liknande.
Tävlingsgrupp: Se till så spelschema funkar tillsammans med isen,
omklädningsrum och liknande. Vi fick låna sarg i Landskrona så sargen kunde stå
på mittlinjen annars hade inte alla fyra båsen gått att använda. Spelschemat måste
fungera ihop med ett mat schema detta är lämpligt att tävlingsgruppen ser till och
kontrollerar med matgruppen. Inköp av pokaler och medaljer. Kalla domare och se
till att rätt arvode betalas. Gå igenom spelschema för spolning och
omklädningsrum med vaktmästare. Se till att flytt av sarg görs vid spolningar.
Lagvärdar till samtliga lag ser till att lagen känner sig välkommna och informerar
om praktiska detaljer. Ser även till om papperskorgar och liknande behövs tömmas
under dagen. Varje lag fick en lapp att hänga i ett nyckelband där telefonnummer
till cupansvarig och lagvärd fanns samt mat schema.
Matgrupp: Lägga fram en lämplig matsedel under cupen. Ordna frukt och
frukostkorg till alla lag. Fick frukt skänkt av företag 300st frallor köptes in samt

pålägg. Lunch (pytt i panna) serverades i foajen vid långbord. Pytt i pannan var
skänkt och lagades av Hjärups gastronomi o bageri. Efter att spelarna hade spelat
klart serverades hamburgare till samtliga spelare vid grillen. Hålla en god ledarfika
som vi höll öppen för alla ledare i lagen och domare samt även för alla föräldrar
som var med och ordnade cupen.
Lotterigrupp: Lotteri om 3000st lotteri köptes in och skänkta vinster samlades
in(blev ganska mycket lotter och vinster över). Puck kastning med ett xbox,
digitalkamera och en signerad matchklubba som vinster.
Live Arena: Samtliga matcher sändes via Live Arena de skänkte vinster till
lotteriet för detta.
Kiosk: Hölls öppen under hela cupen av föräldrar.
9. Antal medlemmar inkl. ansvarig
Sponsorgrupp 3st
Tävlingsgrupp 11st
Matgrupp
11st
Lotterigrupp 7st
Live Arena
3st
10. Till cupen trillade anmälningarna in snabbt 8st lag. Lund Giants, Lund Giants röd,
Lund Giants vit, Mörrum Gois vit, Mörrum Gois blå, Helsingborg HC, Hanhals IF,
IF Lejonet, Rungstedt IK, Gentofte Stars
11. Ett ganska bra schema som bifogas men några lag fick en ganska lång lucka på
förmiddagen.
12. Matgruppen hade lite fler träffar för att få ihop alla sina inköp och skänkta varor.
Lotterigruppen träffades för att gå igenom vinstutbudet bestämde sig för att köpa
in någon vinst till puckkastningen (digitalkamera) för att möjligt sälja fler puckar.
Tävlingsgruppen ordnade ett schema för båspersonalen.
13. Se till så att vaktmästaren har koll på istider och att hallen är öppen när den ska på
morgonen.
Matgruppen samlades på fredagskvällen och dukade fram bord till lunchservering
och ledarfika. Morgonen cupdagen breddes frallor och laddades fruktkorgar som
delades ut av lagvärdar. Tält sattes upp ute vid grillen för de som valde att köpa sig
en hamburgare där. Grillen öppnade inte förrän framåt kl 1100.
Tävlingsgruppen såg till sargen hämtades och att omklädningsrummen märktes
upp. Cuponline rapportering sköttes hela dagen från båset med en skärm i kiosken
vänd ut mot foajen som alla besökare kunde titta på.
Lotterigruppen dukade upp ett digert prisbord innanför dörrarna i ishallen där de
sålde lotter och puckar till puckkastningen.
Sponsorgruppen hade tryckt upp skyltar som sattes upp i foajen.
Kiosken öppnade direkt på morgonen för tillresta föräldrar.
Lagvärdarna tog emot lagen såg till att de fick den hjälp de behövde under dagen
samt kollade och tömde papperskorgarna i omklädningsrummen och kollade med
toalettpapper.

Cupdagens slut alla hjälpte till och städade hela ishallen. Fantastiskt alla stannade
kvar och hjälpte till.
14. Ekonomin räknades samman och redovisades för föräldrar. Genomgång med alla
gruppansvariga om vad de tyckte.
Vi hade inte behövt så många frallor inte heller köpa så många lotter. Annars
fungerade det mycket bra.

