
                                                

Dokument med tips och trix för Stjärn- och Klubbtävlingar 

Det är många tävlingar som arrangeras varje år och det finns garanterat en mängd olika tips 

att dela med sig av till andra arrangörer. Tanken med denna ”handbok” är att vi ska samla 

olika tips och trix från tävlingsarrangörer. Det är ett levande dokument som ska fyllas på 

löpande med nya erfarenheter och tips.  

Ett generellt tips är: Gör praktik hos andra klubbar på deras tävlingar för att få ett bra 

”genrep”. 

Innehåll: 

● Arbetsuppgifter och bemanning 
● Trevlig stämning i ishallen 
● Skapa intäkter 
● Domare 
● Övriga tips 

 

Arbetsuppgifter och bemanning 

Hur många personer behövs för en lyckad tävling?  

Det beror lite på typ av tävling och förutsättningarna (hur lång är tävlingen?, rutinerad eller 

orutinerad tävlingspersonal mm) Det är alltid bra att ha ett par extra personer utan specifika 

uppgifter. Under ett evenemang händer det nästan alltid oförutsedda händelser, tex kanske 

man behöver köpa extra rosor, fixa skarvsladdar, jaga försvunna åkare etc. 

 

Hur får man dem att hjälpa till? Och hur får man dem att komma och hjälpa till fler 

gånger?  

I en förening är det viktigt att alla medlemmar känner vikten av att alla behöver dra sitt strå till 

stacken och att man tillsammans bygger gemenskapen i klubben. Att arbeta på tex en tävling 

är både roligt och lärorikt. Det finns många olika arbetsuppgifter så det finns något som alla 

kan göra. Kom ihåg att tacka alla som hjälper till, kanske med en enkel present?  

Tips på bemanning se separat dokument. 

Trevlig stämning i ishallen 
Alla som kommer till tävlingen, åkare, tränare, domare och publik ska känna sig välkomna. 

För att skapa en trevlig stämning i ishallen kan man utsmycka den på olika sätt. Ingången till 

ishallen är det första besökare möts av så ett välkomnande entré är viktigt. Tydlig information 

om vilka omklädningsrum åkare och tränare har tillgång till, uppvärmningsytor, fika/mat, 

försäljning mm är också en viktig del som skapar bra stämning i ishallen.   

Information; Sammanställ en informationslapp som dels kan läggas upp på arrangerande 

klubbs hemsida samt sättas upp i ishallen.  



Frukt/vatten; Att servera frukt och vatten eller annan lämplig dryck till åkare och tränare i 

anslutning till omklädningsrummen uppskattas. 

 

Skapa intäkter 
Varje klubb som arrangerar tävlingar vill så klart få in så mycket intäkter som möjligt. Därför 

är det bra att arrangera olika typer av försäljning.  

Fika/Mat; Att sälja fika till besökare är bra. Be klubbens medlemmar bidra med hembakt så 

ger det störst intäkt. Har klubben möjlighet är det bra om man kan servera någon varm 

maträtt och inte bara toast och dyl. Vissa tillbringar många timmar i ishallen och då är ”riktig” 

mat att föredra.  

Blommor; Att sälja blommor som publik kan köpa och kasta in till åkarna efter avslutat åk är 

populärt (tänk på att allt som kastas in på isen måste vara inplastat för att inget skräp ska 

hamna på isen). Det säljs flest blommor på stjärntävlingar och framför allt till Miniorklasserna. 

Be åkare i klubben som inte själva tävlar gå runt på läktarna och sälja blommor om 

försäljningen går trögt. 

 

Sponsorer; Jaga sponsorer till tävlingen. Det behöver inte vara stora sponsorer som bidrar 

med stora belopp. All sponsring är bra! Kanske kan en lokal butik sponsra frukt till åkare och 

tränare eller mat till domare och funktionärer. Någon sponsor kanske kan bidra med give 

away till de tävlande. Eller vinster i lotterier.  

 

Lotterier/Chokladhjul: Lotterier med attraktiva vinster (måste inte vara 

konståkningsrelaterat) är populärt. Bäst är om man direkt får reda på om man vunnit och inte 

behöver vänta på en dragning senare under dagen. Chokladhjul kan vara ett roligt och lite 

annorlunda inslag. Till lotterier och chokladhjul kan man med fördel jaga sponsorer samt be 

klubbens medlemmar bidra med vinster.  

 

Ta hand om domare  

Hela den tekniska panelen tillbringar en hel helg i ishallen och har bara kortare pauser. Det 

är kallt och därför är det viktigt att arrangerande klubb underlättar deras arbete och att de blir 

lite extra ompysslade.  

 

Önskemål; Fråga den tekniska panelen på mötet som hålls före tävlingens början om de har 

några speciella önskemål gällande mat, dricka och övrigt.  

Värmekällor; Se till att det finns gott om värmekällor för dem. Filtar, värmefläktar, frigolit 

under fötterna mm.  

Bemanning; Utse personal som har ansvar för att se till att den tekniska panelen har det de 

behöver under hela helgen. 

Övriga tips för en bra tävling 
Det är många tävlingar som arrangeras varje år och det finns garanterat en mängd olika tips 

att dela med sig av till andra arrangörer. Detta är ett levande dokument och kan fyllas på 

löpande.  

Två bedömarpaneler; Vid stjärntävling är det mycket tidseffektivt att använda två 

bedömarpaneler. Det gör att man kan ta med många fler åkare på tävlingen och man 

minimerar reservlistan.  



 

Goodiebag; Det är väldigt uppskattat  om man kan dela ut en liten goodiebag till de 

tävlande. Man kan med fördel försöka få tag i en sponsor till detta.  

 

 


