Informa(on (ll våra Partners och Supporters avseende publikarrangemanget
vid Dam Elit´s hemmamatcher
Med anledning av Regeringens och Folkhälsomyndighetens senaste informa8on gällande antalet
8llåten publik på våra idro=sarenor där två scenarier på 50 respek8ve 500 si=ande personer med en
meters avstånd omnämnts, så har vi i klubben beslutat a= arbeta u8från nedan ru8n.
OBS! a= 8llåtet publikscenario kan skiBa från match 8ll match beroende på myndigheternas beslut.
Klubben kommer a= informera så snart vi har kännedom om vilket scenario som gäller för respek8ve
match på www.H65.se samt våra sociala medier.
Med hänsyn tagen 8ll regeln om en meters distansering mellan besökande personer så kommer vi i
Sporthallen maximalt kunna 8llåta 250 personer 8llträde 8ll våra hemmamatcher.
Oberoende av vilket av de två publikscenarior som gäller vid respek8ve match så har klubben beslutat
a= skapa en prioritetsordning för hur vi erbjuder 8llträde 8ll matcherna enligt nedan
prioritetsordning;
1. Partners/Sponsorer
2. Allkortsinnehavare
3. Årskortsinnehavare
4. Övriga Supporters
Då vi naturligtvis önskar, både för ER och för LAGETS skull fylla alla stolar som vi 8llåst bjuda in 8ll på
respek8ve match och a= vi på e= så rä=vist och eﬀek8vt sä= som möjligt skall kunna hantera de=a så
ber vi om er hjälp enlig nedan ru8n:
Ru(n (gäller oavseI publikscenarie)
Vi ber våra Partners/Sponsorer som har bilje=er a= senast 3 dagar före matchdatum meddela
kansliet via e-mail kansliet@h65.se hur många av era bilje=er som ni avser ny=ja för respek8ve
match.
Om vi inte mo=agit någon informa8on inom ovan 8dsram så tolkar vi det som a= bilje=erna överlåts
a= hanteras av klubben.
De bilje=er som eventuellt återstår eBer besked från våra Partners/Sponsorer fördelas då enligt ovan
nämnd prioritetsordning. De personer som är intresserade oavse= supporterkategori anmäler si=
intresse via e-mail www.h65.se. Först 8ll kvarn gäller och de som kan erbjudas 8llträde 8ll matchen
meddelar klubben senast dagen innan på e-mail.

OBS! vi ber er kika in på vår hemsida www.h65.se där ni kan läsa om säkerheten på arenan vid
publika arrangemang.
Vi beklagar om vi ställer (ll det för er med ovan ställda önskemål men vårt syMe är aI göra det
bästa möjliga av rådande situa(on för alla inblandade parter.
Med förhoppning om er förståelse
Marknadsgruppen H65

