
 

Säkerhet på Arenan 

Ingen försäljning av biljetter sker i arenan utan förköps på vår e-biljettsida via AXS. 

Inga ståplatser i arenan utan endast rullstolar på gångbana i marknivå, ingång 2 (se bilaga ”platser”). 

Kontroll att direktiv för sittplatser efterföljs görs av arenavärdar. 

Avspärrning av gångväg med stolpar och band till och från läktare. 

Handsprit finns tillgängligt vid varje entré. 

Handsprit på toaletter samt tvättsprit för rengöring av handtag, lås med mera. 

Ingen publik får beträda planen innan, under eller efter match förutom vid nyttjande av utgångarna 
på golvet. 

Inga obehöriga får träffa spelare, ledare, domare eller funktionärer före, under eller efter match. 

Kiosk finns utplacerat i kanterna på varje sektion, köbildning tillåts ej. 

 

Säkerhet för lagen 

Inga obehöriga får vistas i omkläddningsrumskorridoren. 

Lagen tilldelas vars ett omklädningsrum som stått tomma i minst 16 timmar. 

Handsprit finns i omklädningsrum, även ytsprit för övrig rengöring. 

Inspring sker lagvis utan kontakt med motståndare eller publik. 

Avbytarstolar på planen är spritade före matchen och i paus. 

Tekniskt möte sker i slutet rum med avstånd till varandra. 

Pris till matchens lirare hämtas av spelare utan kontakt med utdelaren. 

 

Rutiner vid publik på matcher 

Vi utgår från 250 åskådare inklusive arenavärdar. 

Familjer och sällskap får sitta tillsammans, i övrigt är det avstånd enligt folkhälsomyndighetens 
rekommendationer som gäller. 
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Familjer och sällskap får sitta tillsammans 2 och 2, i övrigt är det avstånd på en 

meter enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gäller.



Ingång 

Spelare, domare och funktionärer har ingång kortsida markplan, utan kontakt med publik. 

Publikinsläpp i 3 olika ingångar beroende på vilken sektion de ska tillträda. 

 

 

 

Läktare A 

Ingång till läktare A sker via (Ingång 1). 

Läktare B 

Delad ingång till läktare B. 

Ingång 1: 

Rad 1 plats 8-15, rad 2 plats 26-34, rad 3 plats 45-53, rad 4 plats 64-72, rad 5 plats 83-91, rad 6 plats 
102-110, rad 7 plats 121-129, rad 8 plats 138-144 

Ingång 2: 

Rad 1 plats 1-7, rad 2 plats 16-25, rad 3 plats 35-44, rad 4 plats 54-63, rad 5 plats 73-82, rad 6 plats 
92-101, rad 7 plats 111-120, rad 8 plats 130-132. 

Läktare C 

Ingång till läktare C sker via (Ingång 2). 

Läktare D 

Ingång till läktare D sker via (Ingång 3). 

 

Utgång 

Publik lämnar arenan sektionsvis via samma som ingång de kom in. 

Det är ej tillåtet att stanna kvar i arenan efter matchen. 
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