
Arenainventeringen fyller du i direkt via formulär på innebandy.se 
2022-23 

https://www.innebandy.se/tavling/arenainventering-blankett/  

Nedan kan du ta del av frågorna innan du börjar att fylla i inventeringen. 

 

Arenainventering 

Föreningens namn 
Skriv hela föreningsnamnet, inga förkortningar eller smeknamn. 

Spelar dam- och herrlaget i samma arena? 
Spelar föreningen i två förbundsserier (dam och herr) och använder samma arena kan du fylla i informationen för båda 

lagen samtidigt. 

Serielag 
• SSL Dam 

• SSL Herr 

• Allsv. Dam 

• Allsv. Herr 

• Div 1 Herr 

Arenauppgifter 
Arenans namn 

Fyll i arenas korrekta namn, inga förkortningar 

Arenans besöksadress 

Ange adress så besökare kan hitta hallen på www.hitta.se 

Arenans postnummer 

Arenans postort 

Fakta om arenan 
Spelplanens mått 

• 20 x 40 meter  

• Annat mått 

Golv 
Golvets material 

• PVC-matta  

• Parkett  

• Annat  

Färg på PVC/gummimattan 

https://www.innebandy.se/tavling/arenainventering-blankett/


• Blå  

• Grön  

• Annan  

Nyans på parkettgolvet 

• Ljust  

• Mörkt  

• Annan  

Hur bedömer du skicket på underlaget? 

• Mycket bra  

• Godkänt  

• Dugligt, men i behov av underhåll  

• Inte godkänt  

Innebandylinjernas färg 

• Orange  

• Svart/grå  

• Annan 

Säkerhet 

Avstånd mellan sarg och vägg/läktare 
Ur säkerhetssynpunkt bör det vara minst 1 meter mellan sargen och vägg/läktare. 

Vad är måtten mellan sarg och vägg/läktare? 

• Minst 1 meter på båda kort- och långsidorna  

• Mindre än 1 meter på någon av kort- eller långsidorna  

Säkerhet för spelare och funktionärer 
Spelares och funktionärers säkerhet är viktig. En av de viktigaste sakerna ur säkerhetssynpunkt är att undvika att spelare 

och domare kommer i kontakt med publik till och från omklädningsrum och spelyta. 

Har spelare fri väg (utan kontakt med publik) mellan omklädningsrum och spelyta? 

• Ja  

• Nej  

Har domarna fri väg (utan kontakt med publik) mellan omklädningsrum och spelyta? 

• Ja  

• Nej  

Har spelare och domare olika vägar (utan kontakt med varandra) mellan omklädningsrum och spelyta? 

• Ja  

• Nej  

Normalt sett, använder spelare/domare och publik olika in- och utgångar till/från arenan? 

• Ja  

• Nej  



Om tillbud skulle uppstå. Är det möjligt för spelare/domare att använda annan in- eller utgång till/från arenan? 

• Ja  

• Nej 

Avbytarzoner och sekretariat 
Avbytarzoner och sekretariat/utvisningsbänkar ska finnas på olika sidor. I SSL, Allsvenskan och Division 1 herrar finns 

generell dispens för avbytarzoner och sekretariat/utvisningsbänkar på samma sida. 

Hur är byteszoner och sekretariat/utvisningsbänkar placerade? 

• På olika sidor  

• På samma sida  

Är avbytarzoner väl avskilda från publik? 

• Ja  

• Nej  

Är utvisningsbänkarna väl avskilda från publik? 

• Ja  

• Nej 

Matchklocka 
Matchklockan... 

• ... visar resultat 

• ... visar period 

• ... visar utvisningstid 

• ... har automatisk signal 

Publikkapacitet 
Antal sittande åskådare: 

Antal stående åskådare: 

Omklädningsrum 
Hur många omklädningsrum finns det för lag? 

• 2  

• 3  

• 4  

• 5  

• fler än 6  

Finns separata domarrum med dusch? 

• Ja  

• Nej  

Finns det en klocka i omklädningsrummet samt domarrum som visar matchtid och/eller återstående tid på 

periodpausen? 



• Ja  

• Nej 

Övrigt 
Finns cafeteria/restaurang eller försäljning av dryck, godis eller enklare mat? 

• Ja  

• Nej  

Övrig information 
Ange sådant som avviker från det normala för en spelarena för innebandy. Det kan gälla takhöjden, utrustning som står i 

vägen (handbollsmål, ribbstolar etc). Det kan även vara om arenan enbart har innebandylinjer eller färre linjer än det 

normala för en idrottshall. Ange sådant du själv skulle lägga märke till om du kom till en annan arena. 

Övrig info om arenan 

Reservarena 
I det fall den ordinarie arenan inte är tillgänglig ska laget ha en reservarena. Reservarenan ska uppfylla kraven för spel i 

den division som laget spelare i. 

Namn på reservarenan: 

Ange fullständigt namn, inga smeknamn. 

I vilken kommun ligger reservarenan? 

• i samma kommun som vår ordinarie arena  

• i en annan kommun  

Reservarenans mått på spelplan 
Bredd x längd 

Reservarenans publikkapacitet 

Annan viktig övrig information om reservarenan som avviker från det normala för en spelare och domare i innebandy. 

 

 


