Sargvakt och maskotansvar – vad innebär det?
Som sargvakt är ditt ansvar att
1. Samla in bollarna efter uppvärmningen.
2. Se till att sargen står snyggt under hela matchen.
3. Torka golvet med en golvmopp när domaren säger till.
4. Plocka bort skräp från läktaren efter matchen.
Tänk på att du är representant för FBC Lerum och därför ska agera alert och snabbt när det behövs. Du
ska koncentrera dig på matchen och får inte använda mobiltelefonen eller äta/dricka under perioderna.
Du ska ha en speciell sargvaktströja som du får av arrangemangsansvarig.Golvmopparna finns inne i
förrådet längst bort i korridoren, nyckeln finns på cafényckelknippan som ni kan låna i caféet.
Innan matchen erbjuds laget som är sargvakter en taktikgenomgång med tränaren och ev. en spelare
från A-laget. Tanken med detta är att spelarna och ledare ska få en inblick i hur våra representationslag
tänker taktiskt och att spelarna ska kunna följa detta på matchen sedan. Genomgången är cirka 60 min
innan matchstart och bokas i samspråk med FBC Office.
Efter matchen får sargvakterna en korv och en dricka i caféet som tack för hjälpen.
Maskotar dammatcher division 2
Innan match springer de in på plan, hand-i-hand med spelarna, till dånande musik och rungande jubel. I
första periodpausen spelar de en uppvisningsmatch, sex mot sex, på fullplan. Självklart är detta en stor
händelse för barnen – och maskotarna sprider glädje i hallen.
Behov – klädsel vid inmarsch är röda matchkläder, glasögon, inomhusskor.
På uppvisningsmatchen behövs målvaktskläder, västar och klubbor.
Exempel på hålltider om man är maskot:
15.54 Uppradning utanför A-lagets omklädningsrum
15.56 Inmarsch hand-i-hand med spelarna
16.00 Matchen börjar
16.17 Samlas för att göra sig i ordning för uppvisningsmatchen
16.27 Första periodpausen, maskotarna spelar uppvisningsmatch på plan
Maskotar herrmatcher allsvenskan
I samband med herrmatcherna har vi bara en maskot. Du springer in på planen tillsammans med din
favoritspelare. Anmäl dig till event@fbclerum.se om du är intresserad.

