
Hej! 

Lugi Handboll arrangerar Lundaspelen som är världens största inomhusturnering för ungdomar. 
Turneringen går av stapeln årligen mellan jul och nyår med deltagare från hela Europa. För att detta 
skall gå att genomföra krävs ett stort engagemang av ett stort antal människor. Förutom klubbfolk, 
ledare och andra frivilliga bygger hela arrangemanget på att föräldrar till Lugispelare som deltager i 
turneringen gör en arbetsinsats. Detta kan bestå av att under 4-5 timmar servera mat, vara hall/
planvärdar, vakta diskotek osv. Några av lagen får ansvara för matservering, vilket blir er uppgift 
under årets Lundaspel,. Mängden arbetsuppgifter som fördelas till laget (dvs föräldrarna) står helt 
och hållet i proportion till antalet spelare i laget som är anmälda till turneringen. Detta innebär att 
det krävs att alla föräldrar ställer upp och hjälper till. Arbetsinsatsen är inte frivillig. En anmäld 
spelare innebär två insatser från föräldrarna.  

Vad får det egna laget och föräldrarna ut av insatserna?  
• Det egna laget får deltaga gratis i turneringen.  
• Det egna laget får ett kraftigt reducerad avgift till Partille Cup (årligt återkommande 

sommarturnering).  
• Föräldrarna får några timmars trevlig samvaro med varandra.  
• Alla medverkar till att  skapa ett ekonomiskt överskott som innebär att klubben kan hålla sin 

sportsliga nivå.  
• Sist men inte minst och som tack för insatsen är alla föräldrar som ställt upp under 

Lundaspelen välkomna på Lundaspelens tackfest. Festen går av stapeln den 6 februari. 
Anmälan görs på denna länk: http://bit.ly/1M9nJ6w  

  

Era uppgifter som matsalsfunktionärer 

Ni skall se till att lagen har matkort och att de har matkort som gäller på den skola ni befinner er på. 
Lagen måste äta på rätt matsal annars räcker inte portionsantalet vid respektive matsal. 

Ni skall också se till att det finns mat i barerna under hela utspisningen, kökspersonalen assisterar. 

Efter varje utspisning skall: 
Borden torkas av. 
Barerna städas. 
Golven moppas/dammsugas och tvättas av. Kolla med kökspersonalen vad som behövs. Detta beror 
lite på väderlek. 

Efter middagen (kväll) skall: 
Stolarna sättas upp. 
Kolla entré och toaletter. Fyll på papper om så behövs. 
Avfall från matsalen och övriga papperskorgar tömmas. 

Alla funktionärer skall stanna kvar tills allt är klart och godkänt av skolans personal. 

http://bit.ly/1M9nJ6w

