
DUGNADER COMET



U7 OG U8
ANSVARLIG FOR SKØYTE 

OG HOCKEYSKOLEN

• Oppstart uke 41

• Dugnaden gjennomføres de fem 
første gangene ved oppstart, og 
etter nyttår. Totalt 10 dager.

• U7 ansvar for registrering av 
deltakere ved ankomst.

• U8 ansvar for å hjelpe til i 
garderober

• Arrangere avslutning i mars



U9:
ANSVARLIG FOR FRIGÅING 

• Oppstart oktober. 

• Ansvar for utlån og betaling av 
frigåing.

• Annenhver søndag i samarbeid med 
Comet elite

• Avsluttes i mars

• Rutiner ligger i Rubic. 



U10 OG U11:
ANSVARLIG FOR 

LOPPEMARKED I ISHALLEN

• Klubben søker kommunen om 
bruksendring og dato. I år skal 
loppemarkedet avholdes i mai

• Arrangementet blir opprettet i 
Rubic. Vakter og rutiner skal inn 
der, så vi anbefaler å bruke Rubic

• Markedsføring av arrangementet på 
facebook, instagram, avisen, plakater 
og bannere.

• Planleggingsmøtet bør være minst 3 
uker i forveien



U12, U13 OG 
UNGDOMSSTYRET:

ANSVARLIG FOR 
JULEDISKOTEK I ISHALLEN

• Arrangeres i romjulen

• Klubben søker om dette til 
vaktmester

• Husk å booke istid god tid i 
forveien

• Markedsføring og planlegging bør 
skje i starten av desember



U14:
ANSVAR FOR VAKEDUGNAD 
«SKINNENDE REN ISHALL»

• Organisere en vaskedugnad for alle 
frivillige

• Sende ut invitasjoner til alle 
medlemmer

• Klubben gir kinogavekort til det 
laget som har best oppmøte

• Kjøpe inn vaskemidler



U15
RENHOLD STYRKEROM

• Annenhver uke i samarbeid med 
Comet Elite.

• Oppstart i uke 41

• Det utarbeides en rutine som skal 
følges.



U16
FLASKEPANT

• Pantedunkene i ishallen skal 
tømmes, gjerne en gang i uken.

• Dunkene skal alltid tømmes før A-
laget spiller hjemmekamp.

• Spesielt viktig etter store 
arrangementer

• Panten tilfaller laget



U21
BIDRA PÅ HOCKEYSKOLEN

• 2 spillere stiller hver lørdag.

• Hjelper til med oppgaver på isen.

• Ansvarlig for skøyte- og 
hockeyskolen avgjør hvilken rolle 
de skal fylle.

• Laget setter selv opp rulleringsliste

• Oppstart i uke 41



ARRANGEMENTER

• Alle lag har ansvar for egne 
arrangementer. Med det menes 
treningskamper, kamper, cuper og 
krets.

• Det utarbeides maler til de ulike 
arrangementene, disse vil bli lagt i 
hyllene på foreningsrommet.



MATERIALFORVALTERE

• Ny dugnad inneværende sesong.

• Skal bemanne slipemaskiner på 
frigåing.

• Det settes opp lister over dager. 
Dette ansvaret har 
materialforvalterne selv, i 
samarbeid med representant fra 
styret.


