
  Baldus Cup 2022  

 

Rutiner for banesekretariat 
Utstyrsliste: 

Hvert banesekretariat er utstyrt slik: 

✓ To stoppeklokker 

✓ Ipad 

✓ Ei fløyte 

✓ To kulepenner 

✓ Kampoppsett  

✓ En sambandsradio (bare haller i olypiaparken) 

✓ Turneringsbestemmelsene 

 

DINE OPPGAVER: 

✓ Gjør deg kjent med turneringsbestemmelsene. 

✓ Hjelp dommerne med å få spillet i gang til oppsatt tid. 

✓ Henvis lagene til riktig benk. 

✓ Ta tida. NB! Tida stoppes ikke automatisk ved straffekast. 

✓ Noter mål og hold samtidig resultattavla oppdatert. 

✓ Følg med dommeren, stopp tida da han/hun viser T-tegnet. 

✓ Sørg for at dommerne kontrollerer resultatet ved kampslutt og at de signerer 
kampprotokollen 

✓ Ved skade på spiller, samt hvis det meldes om protest skriv dette i 
merknadsfeltet på kampprotokollen.  Ved skadet spiller skriv nr på spiller 
samt lag. 

✓ Resultatregistrering: Se egen instruks 

✓ Bruk sambandsutstyret på en korrekt måte. 

✓ Hold orden på overtrekksvester. (Disse finnes hos speaker i Eidsiva og 
Håkonshall, og i banesekretariatet i de andre hallene 

✓ Sørg for å holde ivrige lagledere i sjakk, og at de ikke skjermer utsikten til 

dommerne og målene på begge sider av banen. 
 
NB! Siste ”vaktlag” har ansvar for å samle sammen ”alt” utstyr og levere det i 

kampsekretariatet etter siste kamp, mens de første henter utstyr i 
kampsekretariatet. 

 
 
SIST,MEN IKKE MINST: 

Samtlige funksjonærer er viktige for Baldus’ ansikt utad. Vær smilende og 
serviceinnstilt. Svar på spørsmål, og henvis til hovedsekretariatet dersom du er 

usikker på om du vet riktig svar. 
 
Sport, Baldus. 

 

 

 



 

Side 2 av 2 

Resultatregistrering, Baldus 2022: 
 

1. Gå inn på følgende nettside: profixio.com/app/baldus-cup-2022 

2. Trykk på registrer resultat 
3. Skriv inn passord: baldus22 og skriv inn ditt eget navn 

4. Trykk submit 
5. Trykk kamper 
6. Trykk så på anlegg 

7. Velg den bana du sitter på, du får da opp kampene på den bana, velg 
riktig kamp og trykk på blå knapp hvor det står endre kamp. 

8. Skriv in riktig resultat og trykk lagre. 

 

Da er dere klar for ny kamp. Når dere får avløsning, gå ut av nettet, slik at de 

som kommer logger seg på med sitt navn. 

 

LYKKE TIL !! 

 

Stein Erik Uhlen 

Sportslig leder Baldus cup 

 


