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1. Utgångspunkter 

1.1. Bakgrund 

Västerås Innebandy damjuniorer spelar säsongen 2020/2021 i 
Juniorallsvenskan grupp E. Serien spelas med dubbelmöten. Det spelas inget 
U16-SM för flickor, tanken är att de lagen ska delta i Juniorallsvenskan.  

1.2. Aktuell omvärldsanalys 

Dam JAS består i år av åtta grupper ifrån hela landet och de åtta främsta 
lagen efter play-offspel går till innebandyfesten 

 

2. Arrangemangsplanens syfte och inriktning 

 
2.1. Syfte och mål  
Arrangemangets syfte är att lyfta in Västerås Innebandy Sällskap på Sveriges 
damjuniorers innebandykarta inte bara ur ett resultatperspektiv utan även 
utifrån ett sportsligt och arrangörsmässigt perspektiv.  
 
Målsättningen är att både lagen, domarna och publiken ska vara nöjda med 
upplägget och servicenivån på arrangemanget, att de sak känna en säkerhet 
avseende smittspridning av Convid-19 och att de ska lämna med önskan om 
att få komma tillbaka. 
 
Arrangemanget ska ge tydliga signaler att Västerås Innebandy Sällskap är en 
handlingskraftig förening och samtidigt ödmjuk och professionell som 
arrangör. 
 
Ett delmål för arrangemanget är också att etablera goda kontakter i 
innebandymiljön och dess närhet som kan generera framtida önskemål från 
spelare och ledare att komma att deltaga i vår verksamhet.  
 
Arrangemangets ambition är därigenom (inkl resultat och målgrupper) att 
skapa: Ett arrangemang att minnas som välskött, proffsigt och 
genomtänkt och som man gärna kommer tillbaka till. 

 
  



2.2. Avgränsningar, definitioner och förtydliganden 
 
Riktlinjer och rekommendationer under convid-19. (2020-09-18) 

 
Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och varje enskild arrangör har ett 
ansvar att inte äventyra hälsan för våra utövare eller övriga samhället. 
Dessa riktlinjer är utformade för att Svensk Innebandy ska bidra till att 
minska risken för smittspridning hos våra utövare och i samhället i stort.  

 
Att Svensk Innebandy visar att vi kan ta ansvar och genomföra våra 
arrangemang på ett säkert sätt är viktigt för vår trovärdighet och för att vi 
ska kunna fortsätta att bedriva vår verksamhet långsiktigt och hållbart över 
tid, samtidigt som vi skyddar den sportsliga integriteten.  

 
Förutsättningar på respektive nivå och spelplatserna i 
tävlingsverksamheten ser olika ut och därför måste alla hjälpas åt att hitta 
de bästa och säkraste lösningarna vid varje tillfälle. 

 
För idrottsaktiviteter, som inte kan bedrivas utomhus, gäller de allmänna 
råden för inomhusaktiviteter, liksom Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
samt generella råd i övrigt. Föreningar i Sverige har även i fortsättningen 
en skyldighet att verka för minskad spridning av covid-19. Det innebär 
bland annat att de ansvarar för att skapa utrymme för att undvika trängsel, 
och ska erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten. Alla 
personer har ansvar för att hålla avstånd och undvika stora folksamlingar. 

 
Ett idrottsarrangemang som genomförs på en tydligt avgränsad arena och 
utan publik är inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte förbudet för 
offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare för dessa. Däremot ska 
arrangemanget genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd och rekommendationer. 

 
Förutsättningarna för att genomföra tävlingsverksamhet under covid-19 
beror på flera faktorer som skiljer sig åt från SDF till SDF. Exempel på 
detta är förekomsten av sammandrag, hur många lag som normalt 
genomför ett sammandrag på samma plats, antalet spelare på plan osv. 
Det är också SDF som har bäst kännedom om anläggningarnas 
möjligheter. 

 
Övergripande för all planering ska vara att undvika trängsel och att 
människor möts i onödan. 

 

Förutsättningar 

Ordningslagen  
En förutsättning för att en match eller sammandrag inte ska anses som en 
offentlig tillställning är att arenan är tydligt avgränsad och att evenemanget 
genomförs utan publik.  
 
Om publik tillåts är evenemanget att betrakta som en offentlig tillställning och 
antalet åskådare får således ej överstiga 50. I åskådare räknas endast publik och 
inte spelare, ledare, funktionärer, ordningsvakter eller annan personal som 
tjänstgör på uppdrag av arrangören eller administrerande förbund.  



 
Detta innebär vidare att antalet spelare vid en match eller ett sammandrag inte 
behöver begränsas utifrån ordningslagen, dock kan begränsningar vara aktuella 
för att kunna genomföra evenemanget utifrån FHM:s allmänna råd och 
rekommendationer. Antalet funktionärer ska vara det lägsta möjliga utifrån att 
genomföra arrangemanget.  
 
Publik  
Tillsvidare gäller att alla tävlingsmatcher kan spelas med publik, dock med 
maximalt 50 åskådare. Detta under förutsättning att SIBF:s riktlinjer och 
rekommendationer efterföljs samt efter Polismyndighetens godkännande. Så 
snart regeringens eller ansvariga myndigheters beslut eller rekommendationer 
ändras kommer SIBF att behandla publikfrågan igen.  
 
Anmälan om idrottsevenemang  
Arrangörer som tillåter publik ska kontakta polisen och efterfråga om en Anmälan 
om idrottsevenemang krävs. 
 
Ansvar  
Arrangören bär ansvaret för arrangemangets själva genomförande och att detta 
följer ordningslagen och FHM:s allmänna råd och rekommendationer. 
 
Planering 
• Genomför en riskbedömning med hjälp av Folkhälsomyndighetens 

riskbedömningsverktyg (bilaga 1). 
• Övergripande för all planering ska vara att undvika trängsel och att människor 

möts i onödan. Det är du som arrangör som sitter på detaljkunskapen kring 
spelplatsen och har möjlighet att göra en fungerande plan. 

• Besluta om publik ska tillåtas vid ert arrangemang. Om publik tillåts, överväg 
att endast sälja biljetter i förköp för att undvika köbildning och att publik nekas 
inträde. Tänk på att visa hänsyn för gästande lags föräldrar på barn-och 
ungdomsmatcher. 

• Ta kontakt med kommun och efterfråga deras eventuella plan avseende 
förstärkta hygienrutiner osv. 

• Ta kontakt med ert SDF som kan stötta er i planeringen av era 
matcharrangemang. 

• Informera gästande lag och domare med en tydlig plan för hur ert 
arrangemang ska genomföras. Ge skriftlig information både före och när de 
anländer. 

 
Funktionärer 
• Aktiva, ledare och funktionärer ska få information om att de ska stanna 

hemma om de känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt 
friska.  

• Begränsa antalet funktionärer så långt som möjligt vid arrangemanget, tex bör 
sargvakter ej användas. Inga personer som är 70 år eller äldre, alternativt 
tillhör en riskgrupp, bör delta som funktionärer eller på annat sätt. Se till att 
olika funktionärsgrupper inte har kontakt i onödan. 

• Administrerande förbunds tjänstgörande funktionärer äger tillträde.  
 

Flöden  
• Se till att lagen och domarna kommer olika tider till arenan eller att man har 

olika entréer. Minimera all onödig kontakt mellan deltagarna före, under och 



efter arrangemanget. Planera deltagarnas flöden noggrant, i synnerhet i 
arenor med flera spelytor för att undvika trängsel. 

• Informera gästande lag och domare på plats om vad som gäller för ert 
arrangemang. 
  

Hygien  
• Ge möjlighet för funktionärer, lag och domare att tvätta/sprita händerna direkt 

vid ankomst till arenan, samt vid avfärd från arenan 
• Tillse att avbytarbås, sekretariat osv städas av ordentligt före och efter match.  
 
Smittspårning 
• Närvarolista på samtliga deltagare/funktionärer som ska delta ska upprättas i 

förväg och kompletteras med eventuellt ej föranmälda när dessa anländer. 
Denna lista ska sparas för att kunna redovisas om behov av smittspårning 
uppstår. 

 
Kiosk/cafeteria 
• Gör en plan för hur ni ska bedriva kiosk och cafeteriaverksamheten på ett 

säkert sätt utan trängsel, tex ha fler kiosker, markera upp avstånd osv.  
 
Omklädningsrum/domarrum 
• Deltagarna bör om möjligt byta om hemma. 
• Se till att eventuella omklädningsrum är åtskilda och att lagen hamnar så 

långt ifrån varandra som möjligt.  
• Håll rent i omklädningsrum/domarrum och på toaletter samt fyll på med tvål 

och handsprit.  
 
Matchförberedelser 
• Ge lagen om möjligt möjlighet att värma upp separat. 
 
Under match 
• Lagen och domarna ska om möjligt ha separata in-/utgångar till arenarummet, 

alternativt ej gå in/ut samtidigt. 
• Sidbyte ska under normala förutsättningar ej genomföras. Domare kan 

besluta om sidbyte om de bedömer att den ena sidan är klart fördelaktigare.  
 
Efter match 
• Efter match genomförs ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt. 
• Planera flödet så att lag som spelat match separeras från lag som ska spela 

nästa match så långt det är möjligt. 
 

Generella råd för att minska smittspridning i samband med idrottsaktivitet 
 
• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan 

stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.  
• Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. 
• Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter. 
• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. 
• Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, 

exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. 
• Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god 

handhygien. 
• Så här tvättar du händerna: https://www.youtube.com/watch?v=vjkEb-3u1bE  



 
• Symtom på covid-19 Du kan ha ett eller flera av följande symtom  
• Hosta 
• Feber 
• Andningsbesvär 
• Snuva 
• Nästäppa 
• Halsont 
• Huvudvärk 
• Illamående 
• värk i muskler och leder 
• magont och diarré 
• förlorat lukt- och/eller smaksinne 

Definitioner Juniorallsvenskan DJ17 

Juniorallsvenskan (JAS) för damjuniorer 16–17 år. 
Serien spelas med dubbelmöten. Det spelas inget U16-SM för flickor, tanken är 
att de lagen ska delta i Juniorallsvenskan. 

Åldersklass 
Damjuniorer födda tidigast 2003. Inga dispenser ges för överåriga spelare.  
Varje förening kan endast anmäla ett lag. 
 
Speltid 
Hemmalaget ansvarar för matchläggning. 
I serien spelas matcherna 3x20 minuter rullande tid, sista 3 min effektiva. Paustid 
5 minuter. 

Tidsperioder 
Seriespel v.38 2020 - v.8 2021. 
Play Off 1: 5 mars samt 12 mars (v.9-10) 2021 
Play Off 2: 27 mars (v.12) 2021 
Innebandyfesten spelas 16-18 april i Uppsala. 

Play Off 
Lag 1-4 i respektive serie är kvalificerade för Play Off 1. 
Play Off 1 spelas i dubbelmöten. Ettan möter fyran och tvåan möter trean. Ettan 
och tvåan inleder på bortaplan. 
Play Off 2 spelas i enkelmöten. 
Från Play Off 2 kommer åtta lag att kvalificera sig för Innebandyfesten. 

Domararvode: 
hemmaföreningen betalar med digital betalning. Efter utfört uppdrag ansöker 
domarna om arvodet via iBIS, föreningen godkänner detta via iBIS och betalar ut 
enligt manual. Föreningen betalar så att domaren har arvodet inom fem(5) 
bankdagar efter spelad match. Vid inställd match ska förening inte betala ut 
arvode.  
 
I seriespelet 450 SEK/domare samt reseersättning och eventuell 



restidsersättning. I Förkval/Play Off 550 SEK/domare samt reseersättning samt 
eventuell restidsersättning. Detta betalas av hemmaföreningen. 

Laguppställningar/Matchprotokoll  

Deltagande lag lägger upp laguppställning i iBIS senast 13.00 vardagen innan 
match.  
 
SIBF:s tävlingsjournummer: 08-514 274 10  
 
SIBF:s tävlingsbestämmelser samt krav gäller i övrigt. 
 

3. Organisation av arrangemanget 
 
3.1.  Övergripande upplägg av arrangemanget 

 
Arrangemangets organisation består av följande ledningsstruktur; 

• Lagledare/tävlingsledare 

• Arrangemangsansvarig (sekretariat och live-sändning) 

• Kioskansvarig 

• Säkerhetsansvarig/Hallvärd (Entré) 
 

Tävlingsledaren ansvarar för arrangemangets sportsliga genomförande. 
Tävlingsledaren ska se till att det råder en god samverkan med föreningens 
kansli och styrelse, med Västmanlands Innebandyförbund och Svenska 
Innebandyförbundet samt med Västerås Kommun. Detta sker genom 
regelbundna kontakter och avstämningar. 

 
Arrangemanget ska drivas enligt Svenska Innebandyförbundets 
tävlingsbestämmelser och tävlingskrav och då speciellt utifrån Convid-19. 

 
Arrangemanget ska vidare upprätthålla ett sekretariat på samtliga matcher och 
där en sekretariatansvarig finns utsedd. Denne leder och fördelar 
arbetsuppgifterna i sekretariatet och ser till att ett bemanningsschema finns 
och följs. Om arrangemanget streamas, filmas och sänds på nätet, så 
ansvarar arrangemangsgruppen för uppdraget. 

 
Vidare så ska arrangemanget ordna så att en kioskverksamhet finnas 
tillgänglig. En utsedd kioskansvarig ska finnas utsedd och ansvara för att 
bemanning och lämpligt utbud finns tillgängligt för försäljning.  

 
Slutligen ska vid arrangemanget finnas en säkerhetsorganisation som svara 
för efterlevnaden av regelverket för Convid-19 samt ansvarar för insläpp vid 
entrén och entréavgiften. I säkerhetsorganisationen ska en utsedd 
hallvärdsansvarig leda arbetet. 

 
Varje arrangemang ska behovsprövas utifrån tid och plats (hallstorlek) och 
respektive ansvarig prövar resursbehovet. 

 
  



3.2. Arbetsformer 
 

Arrangemanget leds av en tävlingsledare. Det huvudsakliga arbetet under 
arrangemanget genomförs i gruppform under ledning av respektive ansvarig. 
 
Att tänka lite extra på: 
• Väst på funktionärer 
• Handsprit vid insläpp och kiosk 
• Speaker påminner publiken om att hålla distans 
• Se till att undvika köer 
• Alla ska prickas av vid entrén, oavsett ifall inträde eller ej tillämpas. Om 

inte föranmälan finns så gäller det att räkna alla som kommer och att namn 
och telefonnummer dokumenteras för ev. smittspårning 

• Alla funktionärer ska vara uppskrivna på lista, med telefonnummer 
• Om kiosken är öppen så ska det endast vara inplastade varor, dvs inget 

hembakat. Vid försäljning av korv med bröd så ska handskar användas. 
 
 
3.3. Ledning 

 
Arrangemanget ledningsorganisation består av; 

 

• Lagledare/Tävlingsledare   Mikael Eriksson 

• Arrangemang    Henrik Nilsson 

• Kiosk    Maria Zaar 

• Säkerhet/Hallvärd   Roterande  
 

3.4. Arrangemang 
 

3.4.1. Sekretariat 
 

Sekretariatet bemannas vid varje matchtillfälle av 4-6 personer 
Sekretariatet leds vid varje match av en utsedd och utbildad platsansvarig 
Sekretariatet bemannas 1 timme innan första matchstart. Inför matchen 
ska kontakt tas med vaktmästaren för kvittering av matchklocka. Efter 
avslutad match ska matchklockan återlämnas till vaktmästaren. 

 
Arbetsuppgifter för sekretariatet 

 
• Platsansvarig 
• Speaker 

• Läser upp laguppställningar i god tid innan matchstart. 
Gäller inför samtliga matcher. 

• Rapporterar när det är 1 minut kvar av perioden i period 1 
& 2, 2 minuter kvar i period 3. 

• Klockan 
• Matchtid 3x20 rullande tid. Sista 3 minuterna i sista 

perioden effektiva. 
• Paus 5 minuter.  

• Musik 
• Musik spelas innan och mellan matcher, samt vid 

spelavbrott.  
• Liverapport  



• Rapportera händelser i realtid förslagsvis via applikation i 
mobil enhet.  

• Gemensamt  
Samla in bollar efter värmning 
 

3.4.2. Live-sändning / streaming 

Live-sändningen leds av arrangemangsansvarige. Sändningen kommer att 
ske genom tjänsten Solid Sport och finns på nätet. Sändningen är 
avgiftsbelagd. 

 

3.5. Kiosk 
 
Kiosken bemannas vid varje matchtillfälle av 2-4 personer 
Kiosken leds vid varje arrangemang av en utsedd och utbildad 
platsansvarig 
Kiosken bemannas senast 1 timme innan första matchstart. 

Arbetsuppgifter för kiosken 

• Kioskansvarig 

• Kiosken bemannas av minst 2 st personal som ansvarar för 
försäljningen. I arbetsuppgifterna ingår att; 

o Servera kaffe och tilltugg till publik 
o Servera kaffe till domarna 

 
3.6. Hallvärd / säkerhetsansvarig 

 
Hallvärdsskapet bemannas vid varje tillfälle av minst en person. 
Till gruppen tillförs antalet personer som lokalen kräver 

 
Hall-A  6-8 st 

 
Hall-B 4-6 st 

 
Arbetsuppgifterna för hallvärdar 

 

• Hallvärdsansvarig 

• Sköta logistiken över omklädningsrummen 

• Hälsa motståndarna välkomna och visa dem till omklädningsrum 

• Ta emot och serva domarna samt förvisa omklädningsrum 

• Organisera och ansvara för säkerheten utifrån Convid-19. Se 
bemanningsplan för respektive hall. 

 
3.6.1. Entré 

Vid våra matcher/arrangemang så ska en entréavgift tas ut. Beloppet ska 
vara 30: - och ska kunna erläggas kontant eller med Swish. Ansvariga för 
hanteringen på plats är säkerhetsansvarige. 

 
  



3.7. Sidoarrangemang 
Lotteriförsäljning eller andra försäljningar kan komma att ske vid särskilda 
tillfällen.  
 

3.8. TV-sändning 
Alla matcher kommer att TV-sändas genom streamingtjänsten Solid Sport. 
 

3.9. Tidsplan 
Arrangemangen har en bokad tid i hallen på 2,5 timmar. 
 

3.10. Resursdeltagare 
VIB DJ-lag kommer att med hjälp av spelare och föräldrar bemanna 
arrangemanget. 

 

Grupp Förnamn Efternamn Tid 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Bemanningsplan Mälarenergi Arena Hall A 

1. Sekretariat+streaming  4-6 st 
2. Kiosk+entré   4-6 st 
3. Säkerhet/hallvärd      6 st 

 

Bemanningsplan Mälarenergi Arena Hall B 

1. Sekretariat+streaming  4-6 st 
2. Kiosk+entré   4-6 st 
3. Säkerhet/hallvärd      4 st 

 
Bemanningsscheman se bilagor.  



4. Kommunikation 
 
4.1. Telefonlista 

Vem Ansvarsområde Tfn Övrigt 

Micke Eriksson Lagledare 070-621 00 75  

    

Henrik Nilsson Sekretariat 073-032 00 35  

    

Maria Zaar Kiosk 073-659 12 38  

    

 Hallvärd/säk   

    

Västerås Kommun Journummer 070-458 87 32  
 

Domarjouren Henrik Axling 073-409 60 96  

 
4.2. Lokaler 

 
Spelplan hall-A 

 
Spelplan hall-B 

 
Omklädningsrum 4-7 disponeras för matcherna. 

 
Kiosk 

 
5. Särskilda direktiv 

 
5.1. Brandsäkerhet 

Tävlingsansvarig ansvarar för att samtlig personal känner till 
brandföreskrifterna för hallen så att det vid behov av utrymning sker med 
hjälp av resurstagen personal. 
 

5.2. Sjukvård 
Hjärtstartare finns i hallen. Se skyltning. 
 

5.3. Säkerhet 
Se hallens föreskrifter 
 

5.4. Städ 
Efter avslutat arrangemang så ska hallen samt omklädningsrum som 
brukats grovstädas. 
 

5.5. Bemanning 
Inför varje enskilt arrangemang kommuniceras bemanningslistorna. 

  



Bilaga 1 

 
JAS 
 
27/9 söndag Vib- Ibf Lockerud klockan 15:00 B-hallen  
Speaker:   Henrik Nilsson  
Klockan:   Patric Rung  
Ibis plus protokoll:  Linda Rung  
Musik:   Lena Engbom  
Streaming:   Anders Engbom  
 
18/10 söndag Vib- Sunnanå 12:00 A-hallen  
Speaker:   Henrik Nilsson  
Klockan:   Ella Bäckström  
Ibis plus protokoll:  Maria Engbom  
Musik:   Mårten Bladh  
Streaming:   Anders Engbom  
 
8/11 lördag Vib-Skoghalls 17:00 A-hallen  
Speaker:   Henrik Nilsson  
Klockan:   Ebba Tidstål  
Ibis plus protokoll:  Maria Engbom  
Musik:   Ellen Nilsson  
Streaming:   Patric Rung  
 
28/11 lördag Vib-Karlstad 12:00 B-hallen  
Speaker:   Henrik Nilsson  
Klockan:   Clara Carlsson  
Ibis plus protokoll:  Vilma Eldeen  
Musik:   Tilda Sköld  
Streaming:   Anders Engbom 
 
18/12 fredag Vib-Surahammar 20:00 A-hallen  
Speaker:   Henrik Nilsson  
Klockan:   Linda Rung  
Ibis plus protokoll:  Maria Engbom 
Musik:   Lena Engbom  
Streaming:   Patric Rung  
 
24/1 söndag Vib-Hagfors 13:00 A-hallen  
Speaker:   Henrik Nilsson  
Klockan:   Elin Lindberg  
Ibis plus protokoll:  Isabell Lindholm  
Musik:   Nora Johansson  
Streaming:   Anders Engbom 
 
13/2 lördag Vib-Örebro 17:00 A-hallen  
Speaker:   Henrik Nilsson  
Klockan:   Julia Lindblom  
Ibis plus protokoll:  Olivia Eriksson  
Musik:   Mårten Bladh  
Streaming:   Anders Engbom  
 
 
28/2 söndag Vib-Lillån 15:00 A-hallen  
Speaker:   Henrik Nilsson  
Klockan:   Emma Engbom  
Ibis plus protokoll:  Alice Helmersson  
Musik:   Julia Lindblom  
Streaming:   Patric Rung  

 
  



Division 3   
 
23/10 fredag VIB-Sala 19:30 A-hallen  
Speaker:   Bella  
Klockan:   Olivia Eriksson  
Ibis plus protokoll:  Tilda Vickius 
Musik:   Vilma  
Streaming:   Charlotta Bladh  

  
1/11 söndag VIB-Lillån 17:30 A-hallen  
Speaker:   Tilda Vickius  
Klockan:   Linda Rung  
Ibis plus protokoll:  Maria Engbom 
Musik:   Nora  
Streaming:   Anders Engbom  
  
6/11 fredag VIB-Arboga 19:30 B-hallen  
Speaker:   Bella  
Klockan:   Ebba Tidstål  
Ibis plus protokoll:  Ella Bäckström  
Musik:  Louise Hesse  
Streaming:   Charlotta Bladh  
  
15/11 söndag VIB-Skälby 15:30 A-hallen  
Speaker:   Julia Lindblom 
Klockan:   Tilda Vickius  
Ibis plus protokoll:  Clara Carlsson  
Musik:   Tilda Sköld  
Streaming:   Charlotta Bladh  
  
13/12 söndag VIB-Lillån 16:00 A-hallen  
Speaker:   Vilma Eldeen 
Klockan:   Alice Helmersson  
Ibis plus protokoll:  Ellen Nilsson  
Musik:   Ella Bäckström  
Streaming:   Anders Engbom 
  
22/1 fredag VIB-Sala 19:30 Kristiansborghallen  
Speaker:   Ellen Nilsson 
Klockan:   Olivia Eriksson 
Ibis plus protokoll:  Tilda sköld  
Musik:   Louise Hesse  
Streaming:   Patric Rung  
  
5/2 fredag VIB-Arboga 19:30 A-hallen  
Speaker:   Bella  
Klockan:   Isabell Lindholm  
Ibis plus protokoll:  Nora Johansson  
Musik:   Julia Lindblom 
Streaming:   Charlotta Bladh  
  
14/2 söndag VIB-Skälby 19:00 A-hallen  
Speaker:   Bella  
Klockan:   Ebba Tidstål  
Ibis plus protokoll:  Ellen Nilsson  
Musik:   Vilma Eldeen  
Streaming:   Charlotta Bladh 

 
 
  



Bilaga 2 

Fikalista damjuniorer hösten 2020 
 
Sön 18 okt JAS   A-hallen Hesse, Tidstål 
Fre 23 okt D3   B-hallen  Zaar  
Sön 1 nov D3  A-hallen Helmersson, Lindblom 
Fre 6 nov D3  B-hallen Zaar 
Sön 8 nov JAS  A-hallen Lindholm, Bladh 
Sön 15 nov D3  A-hallen Eldéen, Sköld 
Fre 18 nov JAS  A-hallen Hesse, Vickius 
Lör 28 nov JAS  B-hallen Zaar 
Sön 13 dec D3  A-hallen  Castellanos-Eriksson, Wilander 
 
När det är match i A-hallen så är det stora kiosken vi bemannar. I B-
hallen fixar jag lite enkelt fika så länge. Hur det blir framöver vet vi inte 
ännu. Micke E har koll på 50 personers gränsen. Jag själv Maria Zaar 
kommer att ha hand om entrén så länge innan vi vet om det blir mer 
publik senare. 30 kr för alla över 18 år (medlemmar gratis). 
 
Som ni ser har jag försökt fördela passen, de som inte står med nu 
kommer få pass senare eller sitter i sekretariatet. 
Om ni inte kan dessa pass byt sinsemellan och meddela undertecknad. 
 
//Maria Zaar 
0736591238    

maria.zaar@vasteras.se      
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Uppdaterad 201018
27-Sep 18-Oct 23-Oct 01-Nov 06-Nov 8-Nov 15-Nov 28-Nov 13-Dec 18-Dec 22-Jan 24-Jan 05-Feb 13-Feb 14-Feb 28-Feb

Hall
B A A A B A A B A A K A A A A A

Kiosk- och sekretariatbemanning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Antal uppdrag

1 Louise Hesse
Kiosk Sek Hallvärd Kiosk Sek Hallvärd Hallvärd  

7

2 Engbom EMMA
Sek Sek Sek Sek Hallvärd Sek

6

3 Lindholm ISABELL
 Hallvärd Kiosk Hallvärd Hallvärd Sek Sek Hallvärd

7

4 Nilsson ELLEN
Hallvärd Hallvärd Sek Sek Sek Sek Hallvärd

7

5 Carlsson CLARA
Hallvärd Hallvärd Sek Sek Hallvärd Hallvärd

6

7 Rung, HAVANNA
Sek Sek Sek Hallvärd Sek Hallvärd

6

8 Rung JULIA
Sek Hallvärd Sek Sek Hallvärd Sek

5

9 Nilsson JONNA
Sek Sek Sek Sek Sek Sek Sek Sek

8

10 Engbom IDA
Sek Sek Sek Sek Sek Sek Sek Sek

8

12 Bäckström, ELLA
Sek Sek Hallvärd Sek Hallvärd Hallvärd

6

13 Eldeen VILMA
Hallvärd Sek Kiosk Sek Sek Hallvärd Sek

7

14 Helmersson ALICE
Hallvärd Kiosk Hallvärd Sek Hallvärd  Sek

6

15 Bladh VIKTORIA
Hallvärd Sek Sek Sek Kiosk Sek Sek Sek Sek

9

16 Johansson NORA
 Sek Hallvärd Hallvärd Sek Sek Hallvärd

6

17 Tidstårl, EBBA
 Kiosk Hallvärd Sek Sek Hallvärd  Sek

6

18 Sköld, TILDA
Hallvärd Hallvärd Kiosk Sek Sek Hallvärd Hallvärd

7

19 Eriksson-Castellanos, OLIVIA
Sek Hallvärd Kiosk Sek Sek Hallvärd

6

20 Lindblom, JULIA
Hallvärd Kiosk Sek  Hallvärd Sek Sek Sek

7

21 Wilander, ISABELLA
Sek Sek Kiosk Hallvärd Sek Sek

6

22 Vickius, TILDA
Sek Sek Hallvärd Sek Kiosk Hallvärd

6

6 Ankarswed OLIVIA
Hallvärd Hallvärd Hallvärd Hallvärd Hallvärd Hallvärd

6

11 Lindberg ELIN
 Hallvärd Hallvärd Hallvärd Sek Hallvärd Hallvärd

6

23 Eriksson FRIDA
Kiosk Kiosk Kiosk Kiosk

4

24 Zaar HANNA
Kiosk Kiosk Kiosk Kiosk

4

JAS JAS D 3 D 3 D 3 JAS D 3 JAS D 3 JAS D 3 JAS D 3 JAS D 3 JAS


