
 
HELGJOBBET 

 
PÅ BADMINTONSTADION 

 
Hösten 2017 

 
 
 
Svensk Grand Prix är helgen efter 9-10 september, svensk elit 
Under hösten är det en större tävling på hallen Umeträffen 30/9-1/10 . 
DM spelas 11 november. Tomtesmashen är daterad till 2 december. 
Sista stora tävlingen med Norrlands Stora Pris i A-klass spelas helgen före jul, 16-17 december. Till dessa 
tävlingar är extrapesonal inkallad för att ta hand om mat och städ. 
 
Användningen av kassasystemet verkar ha fungerat men det finns ändå anledning att kolla med 
stadionpersonalen eller Ann-Gerd om det är något nytt som det ska tänkas på. 
 
Samlad information med manual för kassa- och bokningssystemet finns i pärm märkt ”helgjobb” som står i 
överskåp bakom kassaapparat. Manualerna kommer att förbättras vilket kommer att underlätta helgjobbet. 
 
Passar inte tiden måste Du byta med någon och meddela ändringen till Ann-Gerd Sjöström på tel 073 
0369130. OBS! Alla ändringar måste skrivas in i helgpärmen! 
 
I manualen finns en del viktiga ”kom ihåg”. Det som är speciellt viktigt är att ytterdörren inte behöver låsas 
när ni går hem (tidsstyrd låsning). Om någon vill köpa gymkort så be dessa återkomma vardagar 
måndag-fredag när ordinarie personal finns på plats. En engångsträning kan köpas, som sedan av ordinarie 
personal dras av på kortköpet. 
 
Familj som är markerad med * skall ta kontakt med Badmintonstadion fredag före 18.00 för att få nycklar. 
Skiftning av pass sker vid årsskiftet dvs har ni lördag fm och söndag em på hösten får ni lördag em och 
söndag fm på våren. 
 
Gör helgjobben till en familjehelg på stadion. Utnyttja stadions möjligheter genom att spela badminton, 
bordtennis, minitennis eller styrketräna. När du handlar i cafeterian har ni 25 % rabatt, gäller fika och godis. 
 
Vid skiftbytet, gå runt och kolla omklädningsrum och papperskorgar. 
 
-Det är viktigt att ha uppsikt över shopen 
-Söndagar 18.30 ska nät på bana 9-13 tas bort, då det är uthyrt för innebandy 18.30. 
-Vad gäller övrig info kolla klubbens hemsida www.ifkumeabadminton.se där även denna lista kommer 

att finnas. 
 
-OBS ! Det är timer på bastun. Strömbrytare finns på tablå i köket. Slå inte på bastun i onödan. 
 
Tack på förhand för att ni gör en värdefull insats. 
Styrelsen IFK Umeå Badminton. 
 
OBS ! De helger vi har tävlingar i hallen startar förmiddagspasset 08.30 och eftermiddagspasset kan 
sluta senare än 18.30 på lördag. 

 

 

 



 
 

INFORMATION HELGPERSONAL 
FÖR MERA UTFÖRLIG INFORMATION SE HELGPÄRM 

 
 

 
- larm styrs via tidsprogram och slås automatiskt på 
- se till att inget barn trycker på larmknappen i shopen. 
- lås i entrédörr tidsstyrs, du får alltså inte låsa någon av de två entredörrarna däremot ska de 

kollas att ingen annan dörr är öppen 
- belysning tänds och släcks på tablå i entrén, timer till bastu sitter på tablå i köket (rör ej övriga 

strömbrytare på tablån). 
- nyckel för styrning av galler för cafeterian sitter i köket omedelbart till vänster 
- alla nycklar finns i nyckelskåp direkt till höger på väggen i köket 
- vill någon köpa gymkort med inpasseringskort får de återkomma när ordinarie personal arbetar 

på vardagskvällar. Vill de gå på gymmet kan de betala för en gång och om de då sparar kvittot 
dras beloppet av vid tecknande av kontrakt på gymmet. 

- ha alltid uppsikt över shop och cafeteria, vid 30 min lån av testracket skall legitimation lämnas 
och det kostar 50 kr att testa racketar, som drages av vid racketköp. Uppmana att kvittot skall 
sparas. 

- det finns ett fåtal personer i klubben som är hedersmedlemmar och därför har ett frikort. Lista 
kommer att finnas i pärmen. 

- förälder som har barn som är med i IFK-Umeås träningsgrupper betalar halv banhyra, om man 
spelar med sitt barn. 

- slå av bastun, när Du/ni går hem och släck lysen i shop och över banorna. 
 
 
 

Kassahantering se manual i helgpärm 
 
- Växelkassan är 2000 kronor och finns i kassaskåpet. 
- De flesta varorna har streckkoder och kan läsas med läsare 
- Saknas streckkod leta på produktgrupp, hittas ingen ta likvärdig vara 
- Dagskassorna och växelkassan läggs in i kassaskåpet vid stängning. 
- Kassan skall räknas även lördagkvällar och kassarapport fyllis i (finns i lådan under 

kassaapparaten). 
- Presentkort inlöses EJ. Handlas det för ett mindre belopp än det som anges på presentkortet 

dras beloppet av och den nya summan skrivs in på presentkortet. 
 

 
 
Vid eventuella frågor kontakta 
Ann-Gerd Sjöström 073 0369130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARBETSTIDER 
 
  Lördagar:  förmiddag    9.30 - 14.00 eftermiddag  14.00 - 18.00 
  Söndagar:  förmiddag    9.30 - 15.30                   eftermiddag  15.30 – 21.00 
 
 
DATUM FÖRMIDDAG EFTERMIDDAG 
 
söndag 13/8                Emma Björn 070 6152254 Maria Hörnlund 
 
lördag  19/8 * Edward Yu 070 2490822 Ellinor Shadman 
söndag 20/8 Ellinor  070 3824548 Fam Yu  
 
lördag 26/8 * Alva Hedqvist 070 5238648 Filip Lundberg 
söndag 27/8 Filip Lundberg 070 8563120 Alva Hedqvist  

 
lördag 2/9 * Jonas Emanuelsson 070 6705037 Victor Appelqvist  
söndag 3/9 Victor Appelqvist 070 7697403 Jonas Emanuelsson  
 
Svensk Grand Prix  
lördag   9/9 * Emma Karlsson 070 6905347 Hampus Oresten  
söndag 10/9  Hampus Oresten 072 0486468 Emma Karlsson 
 
lördag 16/9 * Klara Johansson 070 9649127 Fam Gustav Genberg  
söndag 17/9 Fam Genberg 073 8451115 Klara Johansson  
 
lördag 23/9 *Fam Axel Hörnlund 070 6809718 Fam Alexander Sundberg 
söndag 24/9 Fam Sundberg 0703019272 Fam Axel Hörnlund  
 
Umeträffen  
lördag 30/9 * Fam Andersson 073 0207030 Fam Hampus Pettersson 
söndag 1/10 Fam Pettersson 070 6122022 fam Alfons Andersson (d.ä.) 
 
lördag  7/10 * W A Sandelin 070-6150144 Daniel Egelrud  
söndag  8/10 Daniel Egelrud 070 3585477 Wilhelm A Sandelin 
 
lördag 14/10 * Emelie Vallström 073 8035709 Fam Filippa Sterner  
söndag 15/10 Fam Filippa Sterner 070 3007331 Emelie Vallström 

 

* Person eller familj som ska ta kontakt med Badmintonstadion för att få information och nyckel. 
 

I samband med stängning av hallen bör det vara minst två personer från varje familj. 
 

PS.  Passar inte tiden försök att byta med någon på listan. 
Meddela Ann-Gerd Sjöström 073 0369130 

 
BADMINTONSTADIONS 

ÖPPETTIDER 

Måndag - torsdag 08.00-21.00 
Fredag 08.00-18.00 
Lörd 10.00-18.00 
Sönd 10.00-21.00 



ARBETSTIDER 
 
  Lördagar:  förmiddag    9.30 - 14.00 eftermiddag  14.00 - 18.00 
  Söndagar:  förmiddag    9.30 - 15.30                   eftermiddag  15.30 – 21.00 
 
 
DATUM FÖRMIDDAG EFTERMIDDAG 
 
 
lördag 21/10 * Fam E Wretling 0703515859 Fam Jo-Sandborg  
söndag 22/10 Fam Jo-Sandborg 0707495022 Fam Elvira Wretling  

 
lördag 28/10 * Hannes Andersson 073 8073054 Jonathan Forsberg 
söndag 29/10 Jonathan Forsberg 0725411057 Hannes Andersson 

 
lördag 4/11 * Anton Klang 073 0595067 Edvin Lundqvist  
söndag 5/11 Edvin Lundqvist 076 1110338 Anton Klang 
 
DM lördag 11 november 
lördag 11/11 * Lisa (Molin) 070 5900002 Fam Lindholm  
söndag 12/11 Fam Lindholm 070 4245874 Lisa Anderssoln 
 
lördag 18/11 *Ronak Olyaee 073 0731347 Fam Matilda Bergström 
söndag 19/11 Fam Bergström 070 3613354 Ronak Olyaee 

 
lördag 25/11 * Albin Sahlsten 070 2310055 Kasper Pelli 
söndag 26/11 Kasper Pelli 072 7335129 Albin Sahlstén  
 
Tomtesmashen 2 dec  
lördag 2/12  * Fam Nyström 070 8604372 Fam Viggo Asplund  
söndag 3/12 Fam Asplund 070 6679596  Fam Kalle Nyström  

 
lördag  9/12 * Romina Olyaee  073 0731358 Nicole Villena 
söndag 10/12 Nicole Villena 076 8100035 Romina Olyaee  
 
Badmintonstadion Cup 
lördag 16/12 * Fam Renman 073 0437082 fam Hultdin 
söndag 17/12              Fam Hultdin 070 6110966 Fam Leo Renman 
 
 
Reserver: Jens Marmsten 070 5168961, Emma Björn 070 6152254(ett pass), Oscar Fahlström 073 
9947486, fam Mattias Dellbring 070 2761050, Lisa S. 070 5655344, Albert/Vanessa 073 0230444. 
 
 
 

* Person eller familj som ska ta kontakt med Badmintonstadion för att få information och nyckel. 
 

PS.  Passar inte tiden försök att byta med någon på listan. 
Meddela till Badmintonstadion 180995 eller Ann-Gerd 0730 369130 vem du har bytt med. 

 
 
 


