
 
 

Arbetsbeskrivning - Parkering/Kontrollanter 
Bemanning: 1 arbetsledare och 5 funktionärer 
 

 
 
Vid varje omgång deltar 5 funktionärer och 1 arbetsledare: 
1 funktionär är kontrollant inne i Sporthallen,  
1 funktionär är kontrollant vid lilla parkeringen (framför stora entrén till 
sporthallen) 
3 funktionärer på stora plan. 
 

OBS! Tänk på att ha på er/med er lämpliga kläder – vi står 
oskyddade hela kvällen. 

 
Förarbete 

• Arbetsledare och funktionärer på plats 16.30 

• Ta på gul väst och walkie-talkie 

• Ställ ut brandvagnarna på avsedd plats. 

• Genomgång av arbetet under kvällen med Funktionär 1. 

 

• Fram till bingostart kl 19.00, är huvudsysslan att parkera bilarna så 

ekonomiskt som det är möjligt, utan att tulla på säkerheten, se 

instruktionsfil. 

• Strax innan bilbingostart kontrollerar samtliga kontrollanter sina 

walkie-talkies en sista gång. 
 

  

Bingogeneralerna den aktuella kvällen hjälper säljarna med rutiner. 
Se lista på sista sidan vem som är på plats den kväll då du jobbar. 



 
 
Bilbingostart 19.00 – avslut ca 22.00 

• Funktionärer agerar kontrollant 

• När spelare tutar/ropar bingo så ska kontrollant ta sig till spelaren 

• Vi har ett datoriserat system och rättning består endast av att läsa 

upp lottnummer. Se separat instruktion om hur man spelar bilbingo 

• Kontrollant betalar ut vinsten 

 
 
Vid avslutat bilbingo 

• Arbetsledaren/kontrollant 1 samlar in ev kvarstående kontanter och 

räknar ihop kontanterna. 

• Arbetsledaren lämnar väskorna till kvällens Bingogeneral.  

 
Funktionärer:  

• Samla in sopor från spelarna.  

o OBS! Det är många som har bråttom hem och undvik att gå 

framför bilarna – etablerad ögonkontakt med föraren gäller 

innan du kliver framför en bil. Kollisioner bilar emellan är 

vanliga, så ni vet... 

• Ta in brandvagnarna och ställ i klubbstugan 
 

 
Slutligen, tänk på att bilbingot finansierar hela ABKs 

verksamhet. Bemötandet av våra kunder måste vara på 
topp och vi vill att ni har träningsvärk i ansiktet när ni 

kommer hem efter en heldag med idel leende. 
 

Alla funktionärer får gratis fika och hamburgare 
 
 


