VELKOMMEN
SOM FRIVILLIG
I
MORS-THY HÅNDBOLD
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Velkommen i Mors-Thy Håndbold
Kære frivillig: Velkommen i Mors-Thy Håndbold!
Vi glæder os over at kunne byde dig velkommen som frivillig i Mors-Thy
Håndbold, og vi sætter stor pris på, at du har valgt at bruge din tid, energi
og kræfter hos os. Nedenfor har vi beskrevet klubben og de forskellige
opgaver, der er i forbindelse med vores kampe.
Mors-Thy Håndbold har omkring 75 frivillige, som alle gør en fantastisk
indsats for klubben.
Klubben har efterhånden et højt aktivitetsniveau, og derfor er det vigtigt
med et godt samarbejde mellem ledelse og de frivillige, så de mange
arbejdsopgaver bliver udført til alles tilfredshed og indenfor de opstillede
rammer. Det er vigtigt, at alle får en god oplevelse, når de møder op til
Mors-Thy Håndbolds hjemmekampe.

Mors-Thy håndbold ønsker, at samme holdning og engagement overføres
til de 2 moderklubber - Thisted IK og HF Mors.
Det er vigtigt, at de frivillige forsat findes i moderklubberne, og at
samarbejdet bevares og udvides.
Mors-Thy Håndbold er både en klub og en virksomhed, hvilket betyder, at
klubånd og professionalisme skal gå hånd i hånd. Det er vigtigt at agere
professionelt både internt og eksternt overfor vores mange
samarbejdspartnere:
Sponsorer
Aktionærer
Erhvervsklubben
Bette Balkan
Medarbejdere
Moderklubber
Frivillige
Tilskuere
2

Mors-Thy Håndbold vil være ligaens bedste vært. Dette indebærer, at vi
alle skal være imødekommende, behjælpelige og venlige, når vi modtager
eks. tilskuere, modstandere, dommere m.fl.
Frivilligkoordinatoren informerer de frivillige før hver kamp. Der sendes en
vagtplan ud til alle frivillige inden kampene. Det er de frivilliges ansvar at
melde afbud i god tid, så koordinatoren har mulighed for at finde andre, som
kan hjælpe.
På kampdage kan de frivillige henvende sig til koordinatoren i tilfælde af
spørgsmål. Koordinatoren har overblikket, er beslutningsdygtig og kan løse
uforudsete udfordringer.
Billetter
Tilskuerne skal altid føle sig velkomne i vores haller, og billetfolk og
scannere, som tager imod tilskuerne, skal være venlige og
imødekommende.
Billetsalg: 2 personer
Scanning: 2 personer ved hovedindgangen i STAM. 1 person ved
indgangen til Hal 2. 2 personer ved indgangen i Thy Hallen
Mødetid: 1½ time før kampstart.
Billetter sælges online og ved indgangen.
Alle billetter skal scannes ved indgangen. Der er kun adgang til hallen med
en gyldig billet.
Medlemmer af Erhvervsklubben skal have udleveret et armbånd, som giver
adgang til spisning inden kampen samt adgang til VIP-området i pausen.
Trænere, ledere og medlemmer fra TIK og HF Mors har et Klubkort, som
giver adgang til en ståplads. Kortet skal vises ved indgangen, hvor det
ombyttes til en billet, som skal scannes. Kortet er personligt, og der skal
vises billedlegitimation på forlangende.
Tilskuere med Jesperhus Sæsonkort har adgang til en ståplads (medmindre
der er udsolgt). Kortet skal vises ved indgangen, hvor det ombyttes til en
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billet, som skal scannes. Kortet er personligt, og der skal vises
billedlegitimation på forlangende.
Ved afslutning afleveres evt. indkomne penge og scannerne til
billetadministrator på kontoret.

Vagter:
Der skal være mindst 12 vagter.
Der er en vagt-koordinator tilknyttet begge haller. Vagt-koordinatoren
fordeler de frivillige vagter i hallen - bl.a. en ved hver nedgang. Vagter skal
bl.a.:
- Hjælpe publikum på plads
- Holde ”ro og orden” på lægterne
- Holde trapperne fri
- Hjælpe med at indsamle affald m.m. på det tribuneafsnit, de hver især har
haft ansvaret for. Ligeledes samles der affald på ståtribunerne og i foyeren.
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Alle vagter hjælper til.
Mødetid: Forskellig efter opgave.

Perlehjørnet:
Perlehjørnet fra HAMA opstilles til kampe, hvor vi finder det aktuelt.
1 person
Mødetid 1 time før kampstart.
Roll-up:
Til hver kamp skal der opstilles roll-ups med alle spillere samt diverse firmaroll-ups. Roll-ups skal være på plads 2 timer før kampstart. Skal pilles ned
efter kampen.
1-2 personer
Mødetid: 3 timer før kampstart
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LED-bande:
På langsiden modsat dommerbordet samt ved den ene baglinje opstilles
LED-bande. Banderne består af kassetter, som stilles op i rækkefølge.
En gruppe frivillige tager sig af opstilling og nedtagning af banden.
Administration sørger for opdatering af spots på LED-banden er korrekt.
4-6 personer
Mødetid: 2½ time før kampstart
Stofbander på baglinjer:
Stofbander på baglinjerne stilles op efter udleveret plan. Skal pilles ned
efter kampen.
1 person
Mødetid: 2½ time før kampstart
Gulvreklamer:
Gulvreklamer lægges efter udleveret oversigt.
Der er 2 forskellige oversigter i hhv. Thy Hallerne og Sparekassen Thy
Arena | Mors - med og uden tv.
Gulvteamet skal være min. 4 personer
Mødetid 2 ½ timer før kampstart
Storskærme:
Administrationen sørger for opstilling af 2 stk. pc’er med ajourførte
visninger.
1-2 personer betjener pc’erne under kampen og sørger for, at
storskærmene viser hhv. firmalogoer og billeder af målscorerne mm.
Mødetid ½ time før kampstart
Klappevifter
3-4 personer lægger klappevifter på alle pladser i hallen.
Mødetid: 3 timer før kampstart
Beachflag
1 person sætter beachflag op ved indgangen til hallerne.
Mødetid: 2 ½ time før kampstart
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Bannere bag mål
1 person hænger stofbannere op bag målene i STAM og bag det ene mål i
Thy Hallen.
Mødetid: 2 ½ time før kampstart
Loggere:
2 personer fører statistik over kampen.
Den ene oplyser, hvad der sker i kampen, og den anden fører
informationerne i statistik-programmet.
Mødetid: 1 time før kampstart
Gulvtørrere:
2 personer tørrer gulv på tegn fra dommerne og stiller sig bag ved hver sit
hold ifm. timeouts, derudover holder gulvtørrerne øje med, at stofbanderne
bag mål står korrekt. Gulvtørrerne skal præsenteres på banens midte ca. 20
minutter før kampstart.
Mødetid: ½ time før kampstart
Musik og speak:
1 person sørger for afvikling af musik ved indløb, scoring, kampstop,
igangsætning af angreb mm. samt før og efter kampen og i pausen.
Mødetid: 3 kvarter før kampstart
1 person sørger for speak og formidling af diverse informationer undervejs
før, under og efter kampen. Administrationen sender opdateret speakerplan
til speakeren senest aftenen før kampen.
Mødetid: 3 kvarter før kampstart
Video:
Hjemmeholdet optager kampen på video. Efter kampen uploades kampen
til Sideline senest dagen efter kl. 12.00. Ved tv-kampe skal der ikke filmes.
1 person
Mødetid: 3 kvarter før kampstart
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Indløb:
1 person har overblik over børn til indløb med spillerne. Børnene skal være
klar til i spillergangen 10 min. før kampstart.
Mødetid: 3 kvarter før kampstart
Mødetid børn: ½ time før kampstart
Bette Balkan
Bette Balkan er Mors-Thy Håndbolds fanklub, som med deres entusiasme
og støtte omkring klubben, er med til at give en god stemning under
kampene. Opbakning skal foregå på fair og sportslig vis, og vi skal værne
om Mors-Thy Håndbolds navn.
Forplejning:
1 person laver kaffe, ordner mad, rydder op mm. Der er én sandwich pr.
mand samt kage, øl, vand, kaffe og te til alle frivillige hjælpere i HF Mors’ og
TIK’s klublokaler.
Mødetid 1½ time før kampstart
Honorar:
1 stk. sæsonkort til ståplads samt beklædning i form af t-shirt og trøje, som
skal bæres, når man arbejder som frivillig for Mors-Thy Håndbold.
Herudover invitation til diverse arrangementer i Mors-Thy Håndbold.
Vagtplan:
Senest 5 dage før kampen udsender koordinatoren en plan til de hjælpere,
der skal bruges til hjemmekampen.
Kåring af årets frivillig
Ved sæsonens afslutning kåres ”Årets MTH Frivillig”.
Alle, der er med som frivillige, spillertruppen og bestyrelsen kan indstille
kandidater til titlen. Mors-Thy Håndbold afgør, hvem valget falder på.
”Årets MTH Frivillig” hyldes i forbindelse med sidste hjemmekamp.
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Ambassadør:
Vi ser alle vores frivillige som ambassadører for Mors-Thy Håndbold. Derfor
skal man ”opføre sig ordentligt” og være fair overfor alle i hallen, når man
har klubbens logo på brystet - både når man er på arbejde som frivillig og
når man følger holdet på hjemme- og udebane.
Mors-Thy Håndbolds koordinator til frivillige og afvikling af hjemmekampe:
Camilla Stuggi Thomsen tlf. 5129 6440 / camilla@morsthy.dk
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