Baldus Cup
Arbeidsinstruks arenavakter.
Parkeringsvakter
Møt opp i hovedsekretariatet i Håkons hall og spør etter arenaleder. Videre
instruks gis ved oppmøte til vakt. Parkeringsvakter blir utstyrt med radio.
Vakter i Håkons hall
Møt opp i hovedsekretariat i Håkons hall og spør etter hallsjef.
Arbeidsoppgavene er primært å rydde søppel rundt i hallen, i ganger, på tribuner
og i garderober/dusj merket med Baldusskilt. Det skal fylles på med toalettpapir
og tørkepapir i de garderobene som våre gjester bruker. Det er både jenter og
guttegarderober og det trengs vakter av begge kjønn for å løse denne oppgave.
Følg vaktlister. Gå regelmessige runder rundt i hallen/ganger og garderober og
pass på at alt ser bra ut, at det ikke kastes ball i garderobeområdene og at
søppel ikke ligger og flyter. Søppeldunkene rundt om i hallen skal tømmes når de
er fulle, og dette gjelder også utenfor hallen. Vær også behjelpelig med å plukke
søppel ute, rundt grill og kiosker.
Meld ifra til hallsjef eller arenaleder dersom du lurer på noe, og dersom du blir
arbeidsledig. Det kan være andre oppgaver vi trenger deg til å utføre.
Vakter i Eidsiva Arena
Møt opp i Eidsiva Arena og spør etter hallsjef i Eidsiva Arena eller arenaleder.
Arbeidsoppgavene er primært å rydde søppel rundt i hallen, i ganger, på tribuner
og i garderober/dusj merket med Baldusskilt. Det skal fylles på med toalettpapir
og tørkepapir i de garderobene som våre gjester bruker. Det er både jenter og
guttegarderober og det trengs vakter av begge kjønn for å løse denne oppgave.
Følg vaktlister. Gå regelmessige runder rundt i hallen/ganger og garderober og
pass på at alt ser bra ut, at det ikke kastes ball i garderobeområdene og at
søppel ikke ligger og flyter. Søppeldunkene rundt om i hallen skal tømmes når de
er fulle, og dette gjelder også utenfor hallen. Vær også behjelpelig med å plukke
søppel ute.
Meld i fra til hallsjef eller arenaleder dersom du lurer på noe, og dersom du blir
arbeidsledig. Det kan være andre oppgaver vi trenger deg til å utføre.
Vakter i andre haller
Møt direkte i hallen du skal være og spør etter hallsjef.
Vakthold
Møt opp i hovedsekretariat i Håkons hall og spør etter hallsjef eller arenaleder.
Kle deg godt da denne oppgaven stort sett foregår ute, på kveldstid. Det er
viktig å være myndig og bestemt, men med et smil! Vi ønsker ikke berusede
mennesker inn i hallene, og vi må være spesielt obs på russen.
Rigg
Møt opp utenfor Håkons hall og meld deg for arenaleder. Nærmere instruks gis
ved frammøte. Det skal rigges kafé i Curling hallen, samt legges dekke i Håkons
hall, Eidsiva Arena og Ungdomshallen.
Lege
Møt opp i hovedsekretariatet i Håkons hall og spør etter arenaleder.

