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Som medarbetare vid våra matcher är du en viktig del för att våra gäster ska få en bra                    

upplevelse under sitt besök. ”Ett hej och välkommen, hur är det idag?” kan göra stor skillnad på   

intrycket gästen får i arenan.                                                                                   

Vi är för närvarande runt 150 frivilliga som är med och arbetar på våra A-lags matcher.  

Detta är personer med ett fantastiskt engagemang som vi är helt beroende av i vår förening.                                        

Vi efterlyser nu fler engagerade personer som vill ansluta vårt trevliga gäng.                                                                                          

Vi har sammanställt vilka positioner som finns samt information om vad det innebär att hjälpa till 

att göra upplevelsen i Nelson Garden Arena så trevlig som möjligt. 

Är du intresserad av någon av tjänsterna vänligen kontakta                                      

kansli@taif.nu eller 073-343 03 97 för mer information. 

 

Tack för ert engagemang! 

 

Detta ingår: 

Inbjudan till våra träffar 

1 säsongskort 

Korv, dryck och kaffe 

 



Vår biljettkiosk hittar du strax utanför norra entrén. Det är 

här vi säljer biljetter till våra  matcher. Inga förkunskaper 

krävs men en viss stresstålighet då det bitvis bildas köer. 

Som entrévärd är du ansvarig för                       

biljettkontrollen. Det är du som är det första  

ansiktet in i arenan och sätter redan här grunden 

för hur besöket kommer upplevas. 

Som entrévärd här är du ansvarig för både 

biljettkontroll samt försäljning av 50/50 lotter. 

Som försäljare av våra 50/50 lotter har du en 

viktig uppgift för våra intäkter i arenan.  

Som ljud/ljus medarbetare har du möjlighet 

att påverka upplevelsen i arenan i form av 

musikval, intro och repriser som ska visas 

m.m. Inga förkunskaper krävs utan vi kommer 

lära upp dig på plats. 

Som publikvärd är din främsta uppgift att se 

till så att våra gäster är nöjda med sitt besök 

och vara vakterna  behjälpliga i olika          

situationer. 

Som speaker är ditt jobb att på ett tydligt och proffsigt sätta vara länken 

mellan  domare och publik. Det är du som informerar om vad som    

händer under matchen. 

 

Som statistikmedarbetare har du koll på allt från hur lång tid varje     

spelare är på isen, vunna tekningar, vilka som är inne vid mål osv.  

Vi har 2 barer i egen regi i arenan.  Skybar som är vår medlemsbar och  

Pub Bryggeriet som ligger nere i södra entrén. Här arbetar du med    

tillhörande baruppgifter så som dryckesförsäljning och hjälper till med 

att hålla baren snygg och ren. 

I våra kiosker arbetar vi kontinuerligt för att förbättra utbud 

samt  effektivitet. Här arbetar du med allt från kassahantering 

till att steka korv och fritera pommes.  

Här är det du som har koll på att allt är korrekt med tiden 

under matchen 

I båset är du ansvarig för att dörrarna öppnas och stängs 

på ett korrekt sätt vi utvisningar. 

Som running speaker har du som uppgift att förmedla allt som inte har 

med matchhändelser att göra, det är du som informerar om bl.a 50/50 

lotter, pausunderhållning, erbjudanden osv. 

Som medarbetare i souvenirshopen hjälper du till att  

betjäna våra kunder samt att hålla ordning på varorna. 

sätt vi utvisningar. 
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