
  
 

HALL: Valldahallen 

Ort: Vallda 

 

FÖRENING: Sandö IBK 

 

SPELARINGÅNG  

HEMMALAG: Ingången genom dörren på baksidan hallen, den s.k ´Tennissidan´. 

GÄSTANDE LAG: Använder ordinarie ingång, märkt med ´Ingång Gästande lag´. 

Spelarentrén är synlig från parkeringen. En hallvärd möter upp och visar till 

omklädningsrum. Hallvärden finns på plats 60 minuter innan matchstart. 

SPELARUTGÅNG 

HEMMALAG: Sker via samma dörr/entré som de kom in igenom. 

GÄSTANDE LAG: Utgång sker via samma dörr/entré som ingång. 

UPPVÄRMNINGSYTA 

HEMMALAG: Sker på andra våning i hallen. 

GÄSTANDE LAG:  Sker utanför omklädningsrummets korridor när hallvärden 

informerat om att hemmalaget förflyttat sig till sin uppvärmningsyta. 

DOMARINGÅNG: Sker direkt in i hallen via dörr till höger om huvudentrén märkt `Ingång domare´ 

DOMARUTGÅNG: Sker via samma dörr/entré där ingången skedde. 

DOMARRUM: Yta för domare finns tillgänglig direkt i anslutning till planen, inget eget rum, men gott 

om plats för ombyte  

 

PUBLIKENTRÉ: 

GÄSTANDE PUBLIK: För gästande publik (tillresta för gästande lag) sker entrén genom 

huvudentrén, samma entré som för gästande lag. Lista på publik fylls i. Publiken 

lämnar hallen via samma entré efter matchens slut. Gästande publik sitter på första 

halvan av arenans läktare, sett från huvudentrén 

HEMMAPUBLIK: För hemmapublik sker ingång genom baksidans entré, samma entré 

som för hemmalaget. Lista på publik fylls i. Publiken lämnar hallen via samma entré 

som de kom. Hemmapublik sitter på bortre halvan av arenans läktare, sett från 

huvudentrén 

ENTRÉ FÖR BESÖKARE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING: Det går att med 

rollator/rullstol ta sig in i båda ovan nämnda entréer och komma till läktarplats. 

 

 

 



TOALETTER: 

GÄSTANDE PUBLIK: Toalett för gästande publik finns på andra våning, väl avskild från 

spelartoaletter, märkt ´Toalett Gästande Publik´. Dessa toaletter finns direkt ovanför 

trapporna som leder upp från huvudentrén 

HEMMAPUBLIK: Toalett för hemmapublik finns på andra våning, väl avskild från 

spelartoaletter, märkt ´Toalett hemmapublik´. Dessa toaletter finns mitt i korridoren 

bakom läktaren 

TOALETT FÖR BESÖKARE MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING: Toalett finns enbart vid 

´Toalett Gästande Publik´. Denna finns ovanför trappan som leder upp från 

huvudentrén, där även hiss finns tillgänglig. 

GÄSTANDE LAG: Toalett för spelare att använda under match finns på entréplan väl 

avskild från besökares toalett, märkt ”Toalett gästande lag” 

HEMMALAG: Toalett för spelare att använda under match finns på entréplan väl 

avskild från besökares toalett, märkt ´Toalett hemmalag´.  

DOMARTOALETT: Finns i direkt anslutning till hallen, utanför dörren som går mot 

stora entrén märkt ´Domartoalett` 

KIOSK:  

Väl uppmärkt kö med avstånd, tillgång till handsprit och förpackat utbud för 

försäljning. 

STREAMING:  

Matcher från hallen kommer att kunna följas via Sandös Facebook sida 


