Procedure for VSK fejning efter Sønderjyske kampe Sæson 2017/18
Alle mødes bagerst i Arena, ved porten ud bagtil, hvor der aftales arbejdsopgaver (modsatte side end
ismaskinen) Koste, skovle og spande er samlet der. Det er den fejeansvarlige der fordeler opgaverne og alle
fejere skal følge den fejeansvarliges anvisninger.
Fejeansvarlig
Ved hver kamp udpeges en fejeansvarlig. I får en mail hvis I er sat på som fejeansvarlig og alle kan i intra se hvem
der er fejeansvarlig for den aktuelle kamp.
Det forventes at fejeansvarlige
•
•
•
•
•

Er klar på mødestedet 5 minutter før kampen er slut.
Sætter alle andre i gang og bevarer overblikket.
Fordeler opgaverne fra start.
Tjekker at alle opgaver er udført og fejeredskaber ryddet op.
Samler alle folk til slut og krydser af hvem der har været der til fejning
Er man undervejs i tvivl om arbejdsopgaverne eller i tvivl om hvad man skal gå i gang med, så skal
man gå til den fejeansvarlige. Alle kan i intra se hvem der sat på som fejeansvarlig.

Opgaver
Alle slatter hældes i spande og fjernes FØR der fejes. Der skal mindst være fire personer der starter med denne
opgave.
Tilskuerpladser fejes (obs. sektion 14-17 skal fejes sidst)
Feje alle lægter ned og feje væk fra speakerbokse & spillerbokse, så affaldet ikke falder ned i boksene.
Affaldet fejes ned til bunden af Arena hvorfra det skovles op i containere. Der samles kun undtagelsesvis op i sække,
da det tager for lang tid.
Kakaospor må ikke trækkes rundt. Tør op eller efterlad hellere en kakaopøl end kakao, der er trukket ned af trappen.
Fejning i sektionen med udebanegæster, sektion 7, må først påbegyndes, når sektionen er ryddet for gæster eller
man får tilladelse fra kontrollørerne.
Øverste dæk i Arena fejes
Skraldespande tømmes
Alle sorte skraldespande løftes over i containerne. De sorte skraldespande bliver stående, hvor de er. Sække må ikke
slæbes rundt, da de trækker streger efter sig. Der skal sættes nye poser i affaldsspandene. Bemærk at der er 2
forskellige posestørrelser. Det er de store poser der skal i affaldssækkene. Poser skal hentes i rummet med
ismaskinerne.
Foyer fejes.
Presselogen ryddes op, fejes og affald fjernes.
Containere
Containere til brug i Foyeren og øverst i Arena hentes i den gamle hal, og køres op med elevator.
Containere til brug nederst i Arena hentes ude bag hallen, og køres rundt nederst i hallen, hvor alt affald skovles op.
OBS: Der må ikke køres med container på spillergangen 10 min. før kampen er færdig spillet og 30 min. efter
kampen.
Koste, spader, spande og containere stilles på plads.
Til sidst skal der gåes en runde, hvor der tjekkes at alt er ok.
Alle slutter af ved fejeredskaberne – Fejeansvarlig bestemmer hvor.
Baren Alt affald fra baren skal fjernes.

