Förklaring av uppgifterna Bemanning – Isshow 2020
Kulissbygge
Bygga upp kulisserna och ställa i ordning bord för försäljning, montera tält till korv & biljettförsäljning osv.
Sjukvårdare
Vara tillgänglig och ha kollat av så allt finns i sjukvårdsväskan. Lämna sitt mobilnummer till Bord bakom kuliss
innan showen. Gärna även till den som sköter musik / projektor.
Musik / Projektor
Sköta musik / Projektor under showen.
Ljus
Sköta ljus och spotlights under showen. Får info och hjälp av Simon, Soundlite som är på plats.
Speaker
Innan showen börjar: Hälsar alla välkomna till showen, informerar om nödutgångar, toaletter osv.
Pausen: Informera om fika, lotter och presentera vinnaren av programbladslotteriet / Frisbeekastningen.
Efter showen: Tacka för de kom.
Ev. andra taluppgifter efter tränarens önskemål. Manus finns på plats.
Bord bakom kuliss
Är den som håller i trådarna. Tränarens högra hand bakom kuliss. Ser till så att rätt grupp är redo för sitt nummer
och att alla åkare är närvarande i rätt tid.
Is bakom kuliss
Håller ordning på åkarna som är på isen bakom kulisserna. De ska vara stilla, tysta och på rätt plats. Hjälper
även till med rekvisita bakom kulisserna.
Biljetter/Insläpp
Skolshow: Prickar av de skolor som är anmälda enligt listor som finns på plats. Se till så att läktarna fylls på
bortifrån. Hjälper även till att städa läktaren efter den show man har jobbat. Se info under: Städa läktaren.
Övriga shower:
Luckan: Här säljer man biljetter på plats. Alltså ej förköpta biljetter. De som är uppsatta med att städa hjälper
även till att städa läktaren efter den show man har jobbat. Se info under: Städa läktaren.
Entre: Scannar förköpta biljetter
Utbildning på hur biljettförsäljningen fungerar i dator/Scanner får de som ska stå där ca. 1-2 veckor innan.
Programblad
Säljer programblad före showen och under pausen. Lämnar även ut förköpta programblad mot uppvisande av
biljett. OBS! Glöm inte bocka av att de hämtat ett programblad. Säljer även Fikabiljett med programblad.
Hjälper även till att städa läktaren efter den show man har jobbat. Se info under: Städa läktaren.
Städa läktaren
Efter den show man har jobbat ska läktaren städas. Ni är alltid 3 personer som hjälps åt. Så ta vars en sektion.
Sopa av läktaren uppifrån och ner. Blöt torka läktaren och töm soporna vid behov (Slängs i containern som finns
utanför vaktmästarnas rum.) Sopkvast, Golvmopp, sopsäckar finns under BaraBar borta vid försäljningen vid
a-lagets omkl.rum.
Lotteribord
Ser till att vinster finns framlagda på borden innan showen och även fylla på vinster vid behov. Står vid
lotteribordet och säljer lotter före, under och efter showen.

Blommor/Presenter vid Entren
Ansvarar för försäljning av blommor och presenter före, under och efter showen. Fyller på vid behov.
Grill
Grillar och säljer grillkorv utanför ingången före, under och efter showen. Klä på er efter väder. Efter sista showen
på söndagen: Städa och ställ i ordning allt.
Fika & popcorn vid entren
Säljer och fyller på fika och popcorn före, under och efter show. En springer mellan fika vid entren och fika vid
A-lagets omkl. rum. och fyller på om det behövs. Efter sista showen på söndagen: Städa och ställ i ordning allt.
Fika, blommor & presenter vid A-lagets omkl. rum
Säljer fika, blommor och presenter före, under och efter show.
Omklädningsrum – gruppföräldrar
Tar hand om åkarna. Ser till så att de är klara i tid för sina nummer och har allt rätt på sig. OBS! De får inte stå i
vägen för andra åkare och vistas endast i korridoren när det är dags att gå på isen. Tänk på bakom kuliss att det
alltid ska vara absolut tystnad.
Ungefärliga riktlinjer:
3 låtar innan deras nummer ska de stå klara i korridoren (Ha koll så att de inte är i vägen för andra åkare som
springer av).
2 låtar innan ska de vara ute bakom kulisserna och ta av skridskoskydden.
1 låt innan deras egna ska de stå redo på isen.
För de grupper samt för SS som inte använder Skridskoskyddshållarna som hängs upp ska gruppföräldrarna
samla in skridskoskydden och ev. jackor/tröjor och lägga ut dem på bänken på andra sidan (där de går av isen).
Så att de snabbt hittar sina skydd och kläder efter. Några åkare i SS kan behöva hjälp med att få på sina skydd.
Följ med åkarna till omklädningsrummet och se till så att alla kommer rätt.
Tänk på att under genrepen är alla gruppföräldrar med som ska vara med under respektive show. Så då är ni
många fler än under själva showerna.
Den som är gruppförälder sista showen på söndagen ansvarar också för att städa. Städa, sopa och ställ i ordning
omklädningsrummet när alla lämnat det. Släng soporna i sophuset / containern som finns utanför vaktmästarnas
rum.
Städa 3:an
Under lördagen ska bord torkas av, ev sopa och tömma soporna. Ca. 15.30
På söndagen ska bord torkas, bord och stolar plockas undan, sopor slängas, golv sopas och blöt torkas direkt
efter sista showen.
Rivning av kulisser
Ansvariga enligt schemat börjar riva / städa direkt efter sista showen avslutats.Frivilliga att hjälpa till är också
välkomna. Ju fler som hjälper till desto fortare kommer alla hem. Ishallen ska vara helt återställd innan vi går
hem.

