Medlemsinformation - Gamen Games 23-24 mars 2019
Nu är det åter dags för Gamen Games - Norrlands enda övernattningsturnering för volleybollungdomar.
Alla tre idrottshallarna (Hammar, Lilja och Vännäsby) ska hållas igång med kiosker och sekretariat plus att
vi erbjuder matservering på Liljaskolan, klassrumslogi på Hammarskolan, biovisning på medborgarhuset
samt busspendel till Vännäsby med mera. Det kräver många ideellt arbetande krafter och timmar för att ro
arrangemanget i hamn och vi har tillsammans jobbat fram ett arbetsschema som vi tror ska ge hög kvalité
för deltagarna utan att för den skull ta ihjäl våra nuvarande och framtida spelares familjer.
Tack för att ni lägger era lediga timmar på ett ideellt och mycket roligt arbete som vi tillsammans genomför
på bästa sätt. Gamen Games är årets höjdpunkt för drygt 200 norrländska volleybollungdomar i
mellanstadie- och högstadieåldern och belöningen är framför allt att få se deras glädje. Även för våra egna
spelare som ännu inte har åldern inne. Ta gärna med er dom till hallarna så de får se liret! För många av
deltagarna är det första gången på en tvådagarsturnering med övernattning med allt spännande och
utvecklande som hör till. Gamen Games är det enda årligen återkommande volleybollarrangemanget i sitt
slag norr om Stockholm. Det är även tillsammans med Vännäsdagarna ett av våra två årligen stora
arrangemang som kräver stora föreningsgemensamma arbetsinsatser. Utfallet har i många år gett att vi
lyckats hålla vår målsättning om att hålla låga medlemsavgifter och undvika bl.a. försäljningsuppdrag. Vi
får också känna mycket uppskattning, gemenskap och glädje för det vi gör. Vi har därför valt att bara
fokusera på Gamen Games och Vännäsdagarna när det gäller större arbetsinsatser. Vi tror att vi på det viset
gör vårt bästa för både volleybollsporten och Vännäs. Vi hoppas kunna fortsätta så länge till. Så hugg i,
tillsammans gör vi Gamen Games ASKUL för alla!
Inbjudan samt övrig information till deltagande lag kommer att ligga ute under Gamen Gamesfliken i toppmenyn på
vår hemsida www.vannasvk.se
Spelprogram kommer ca 4 dagar innan cupstart. Turneringen pågår lördag 9-18:00 och söndag 8-16:00. Hallchef och
ledare på respektive hall hjälps åt att sätta upp nät, ställa fram sekretariat, märka upp omklädningsrum etc.
Arbetsschema:
Alla spelare i träningsgrupperna från 09 upp till damlag har fått arbetspass. De som meddelat att de är borta under
Vännäsdagarna har fått flera pass. Överåriga damlagsspelare har fått tuffa sekretariatspass. Även huvudansvariga kan ha
fått arbetspass så kolla igenom schemat noga. Vi har inga reservarbetare så om ni får problem med ert arbetspass måste
ni se till att fixa er ersättare själv bland släkt och vänner eller att ni byter. Det är svårt (läs omöjligt) att i arbetsschemat ta
hänsyn till på vilken hall de olika hemmalagen kommer att spela då det inte står klart förrän spelprogrammet är gjort. Om
ni hittar möjlighet till byten för att kunna jobba på samma hall som era barn spelar så är det fritt att göra det. Förankra
eventuella byten med respektive lagansvarig.
Sekretariat/hallchefer: Detaljerade instruktioner finns utskrivna på plats. På lördagsmorgonen hämtar ledarna till
deltagande lagen ut kuvert med deltagarkort i sekretariatet i den hall de börjar spela. Pricka av på lista vilka lag som har
hämtat ut så att vi vet. Håll under passet ordning på de olika matchernas protokoll. Enklast att ha en protokollshög/bana
där genomförda matcher läggs underst och ospelade ligger överst. Skriv i förväg in vilka lag som ska spela, samt vilket
lag som dömer. Skriv upp resultat på bordsprotokoll samt vägganslag. Summera resultat och fyll i tabeller. Se till att
matcher kommer igång på utsatt tid genom att kolla att lag och domare/sekretariat finns på plats. Ring ledare till lag som
inte är på plats och jaga på. Ändra och kontrollera näthöjd om det blir byte av åldersklass på en bana. Gör i ordning för
prisutdelningar (söndag). Släck lysen, samla in bollar, lås vagnar, skåp och dörrar etc. vid dagens slut. VVK-ledare har
de nycklar som ev. krävs.

Kiosker: De som har första passet ansvarar för att ställa i ordning, de som har sista passet städar ihop och diskar. Gör
stängpasset kortare för tid att städa. Förutom att sköta handeln ska du brygga kaffe, göra varma smörgåsar, plocka fram
fikabröd, vispa grädde samt städa och hålla rent m.m. Arbetspassen överlappar med en kvart så att ni kan instruera
varandra. Kontakta de kioskansvariga via telefon om det uppstår brist på något. Tänk på att det kan ta upp till en timme
innan de ansvariga har möjlighet att leverera mer varor. Vid betalning med Swish kontrolleras bekräftelsen på
betalningen i kundens mobil. Börja med att ställa iordning fikabröd, dryck och brygg en kanna kaffe – häll i termos.
Förbered 10 st. smörgåsar. Koppla in mackjärnet och kaffebryggaren på olika uttag. Ställ fram soppåse. Instruera de
som kommer efter er om det är något som varit knepigt. Ring kioskansvarig (se arbetsschemat) om något krånglar.
Liljaskolans matsal: Ta med inomhusskor att jobba i. Gå in genom huvudentrén till matsalen eller gå via köksingången
på sidan. Till samtliga pass rådgör med ”kökschef” som möter upp kring arbetsuppgifterna. Någon/några sköter disken,
köksansvarig visar hur diskmaskinen fungerar. Ni fyller på tallrikar, bestick, glas i matsalen vid behov. Någon/några
sköter serveringen, ser till att mat fylls på om det tar slut. Maten levereras från hotell Vännäs. Matkantinerna är märkta
med beräknat portionsantal/kantin försök anpassa portionsstorleken så maten räcker. Specialkost får bara serveras till de
som beställt sådan, på kantiner med spec.kost finns innehåll och antal portioner tydligt märkt. Spelarna och ledarna har
med sig deltagarkort för måltiderna. Ni kryssar den måltid ni serverar. Spelaren behåller sitt kort till nästa måltid. Ni ser
också till att hålla rent i matsalen, kring serveringen och på borden. Kaffe bryggs i bryggarna vid serveringen. Ni kan
gärna byta arbetsuppgifter med varandra under passet. Efter varje arbetspass ser ni till att det är snyggt och städat. Torka
bord ställ till stolar, sopa golvet vid behov osv. Sista passet söndag storstädar.
Mattider: Lördag: Lunch 11.00–13.00 Middag 16.00–18.00 Söndag: Frukost 07.00-09.00 Lunch 11.00–13.00
Logi för gästande lag på Hammarskolan
 Märka upp klassrum för resp. lag. Skylta vid entrén. Grovstäda, ställa fram städgrejor, se till att det finns
ritning för hur möbler ska stå. Lägga fram instruktioner till lagen för städning, sovtider, när de ska ha packat
ur, era mobilnummer osv.
 Lördagmorgon (07:30-9:30): Öppna upp så att lagen kan få lägga in sina övernattningssaker när de kommer.
 Lördag eftermiddag/kväll när lagen spelat klart: Släppa in och visa till rätt klassrum. Instruera om att
ytterdörren ska vara låst under bion och natten. Släppa in lag efter bion.
 Lördag natt: Nattvakta, se till att ytterdörren hålls låst och att det blir tyst 23.00
 Söndag: Kolla att övernattningsgästerna städat och iordningställt klassrum innan de lämnar för spel.
Sovutrustning kan lämnas i uppmärkta föreningshögar innanför ytterdörren i entrén. Kolla att ytterdörrar är
låsta under dagen. Städa toaletter och töm alla sopor. Bära bort sopor till containrar vid Lobbyn.
 Söndag efter turneringens slut: Öppna upp så att lagen kan hämta ut sin övernattningsutrustning.
Bio
Lösa ut nycklar till salongen och få instruktioner hos kommunen under veckan. Öppna upp, släppa in och kryssa av
deltagarkort. Se till att allt skräp följt med ut. Släcka och låsa. Slänga sopor.
Bakning: Långpannekakorna ska vara färdiguppskurna i 30 bitar. Chokladbollarna ska vara pingisbollsstora. Alla kakor
bakas med mjölkfritt smör/margarin så de blir mjölkfria! Glutenfria alternativ köper vi in. Vilket lag som bakar vad står
i arbetsschemat. Bakverken tas med till den hall där lagen spelar på morgonen. Skicka med lagkamrat om ni inte är
hemma. Skriv på burken vem som bakat och att det är mjölkfritt. Lämna i burk eller annan förpackning som ni inte
behöver få tillbaka. Alla spelare ska baka.
Chokladbollar
100 g mjölkfritt smör eller margarin (gärna rumsvarmt för då blir det lättare att mosa men undvik att
låta smöret ligga framme alltför länge då det kan bli väl löst)
2 dl strösocker
3 dl havregryn
3 msk kakao
1 tsk vaniljsocker
3 msk kaffe (ska vara kallt, går att byta ut till vatten)
Kokos eller pärlsocker

Rör samman margarin och socker till en porös konsistens. Tillsätt övriga ingredienser och arbeta ihop
till en deg. Strö ut kokos eller pärlsocker på en tallrik. Forma degen till bollar och rulla dem i kokosen
alternativt pärlsockret. Placera chokladbollarna i kylskåp eller sval och låt stelna. Leverera i något som
du inte vill ha tillbaka.
Kladdkaka i långpanna
8 ägg
12 dl socker
6 tsk vaniljsocker
4 krm salt
3 dl kakao
6 dl vetemjöl
400 g smält smör/margarin
Vispa ägg och socker fluffigt. Blanda i övriga ingredienser. Häll ner i väl smord långpanna (30*40 cm)
och grädda i 175 grader i ca 35 minuter. Skär kakan i 30 bitar. Leverera uppskuren i något som du inte
vill ha tillbaka.
Deltagarkort: Alla Vännässpelare som deltar i turneringen får gratis deltagarkort som ger lunch båda dagarna, middag
lördag plus inträde till filmen Spiderman, Into the Spider Verse på bion på Medis 20:00 på lördagkväll. Korten hämtas ut
lagvis av ledarna på lördagsmorgonen i den hall som laget/lagen spelar. Kom ihåg att meddela tränarna eventuella
specialkostönskemål.
Värdesaker: Tänk på att inte lämna pengar, mobiltelefoner eller värdefulla skor och kläder i omklädningsrummen.
Stölder har tyvärr ägt rum genom åren. Hjälp gärna till att kolla upp om ni ser obehöriga smyga omkring i
omklädningsrummen.
Städning: Idrottshallar, läktare, korridorer, omklädningsrum, klassrum, toaletter och serveringar ska hållas rena och
snygga under helgen så att alla trivs. Det innebär bl.a. att tömma alla sopkorgar och fylla på toapapper med jämna
mellanrum. Spelare med föräldrar i våra lag gör detta när de är spellediga. I eller i anslutning till kioskerna finns
städutrustning. Vuxna hjälps åt att påminna om detta. På lördagskvällen lämnas nät och sekretariatsbord framme i
idrottshallarna men vi städar bort allt skräp och låser in bollarna i korgarna/bollskrubb. Vi grovsopar även där det blivit
som mest sandigt. På söndagen hjälps alla VVK:are inkl. hämtande föräldrar åt att städa alla utnyttjade utrymmen innan
någon åker hem. Alla är lika trötta och hungriga! 
Transporter För de lag som inte har fordon att tillgå under turneringen kommer busstransport att erbjudas till och från
Vännäsbys idrottshall.
Busstider lördag:
12.30: Bussfickan nedanför Liljaskolans matsal - Vännäsbyhallen
12:45 Vännäsbyhallen - Bussfickan nedanför Liljaskolans matsal
17:50 Vännäsbyhallen - Bussfickan nedanför Liljaskolans matsal
Busstider söndag:
8:30 Bussfickan nedanför Liljaskolans matsal - Vännäsby
11:40 Vännäsby - Liljaskolans matsal
12:40 Bussfickan nedanför Liljaskolans matsal – Vännäsby

Lycka till med allt! Nu ger vi järnet med ett leende!

