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FUNKTIONÄRER: 

Funktionärer som kan hjälpa till och svara på frågor har utmärkande klädsel på sig, 
som till exempel en väst. 

NÄR NI KOMMER TILL ARENAN:  

Ta kontakt med en funktionär som visar er till omklädningsrummet. 

Alla lag har tillgång till eget omklädningsrum som man kan komma in till genom 
separata ingångar från utsidan. Skjutsande föräldrar går in och ut genom 
huvudentrén. 

INFÖR MATCH:  

Det finns inte möjlighet till uppvärmning inomhus utöver den tid som ges på planen 
före match.  

MELLAN MATCHER:  

Lagen har tillgång till eget omklädningsrum under hela vistelsen. Dessutom har varje 
lag en egen del av läktaren där man kan sitta mellan matcher. OBS! Omklädningsrum 
kan låsas av funktionär om lagen önskar det. 

Skjutsande föräldrar sitter även på denna avgränsade del. 

FLÖDE TILL/FRÅN OMKLÄDNINGSRUM: 

Funktionär hjälper till och lotsar lag till/från omklädningsrum före/efter match. 

FLÖDE TILL/FRÅN LÄKTAREN:  

Funktionär hjälper till och lotsar lag till/från läktaren. Det finns två trappor och man 
går närmaste vägen till sin angivna läktardel.  

TOALETTER:  

Spelare, ledare och skjutsande föräldrar använder toalett i lagets omklädningsrum.  

Funktionärer använder toalett i entrén. 

Domare använder handikapptoalett i entrén tillsammans med övriga personer som 
behöver använda handikapptoalett. 

KIOSK:  

Det kommer finnas en mycket enkel kioskförsäljning på läktaren. Funktionär på 
läktaren kan hjälpa till om man vill handla så man kan sitta kvar på sin anvisade 
läktardel.   

 



 

 

 

 

EFTER AVSLUTAT SPEL:  

Lämna arenan så fort ni kan efter att ni spelat klart era matcher. Utgång genom 
omklädningsrummet. Skjutsande föräldrar kan gå ut genom huvudentrén. 

Ingen dusch.   

DOMARE:  

In- och utgång via hallens huvudentré. 

Det finns endast ett rum för domare att byta om i. 

Mellan matcher kan domare sitta i cafeterian. 

WEBBSÄNDNING AV MATCHER:  

Matcherna kommer sändas på: 

https://solidsport.com/vibs  

Man kan köpa enstaka matcher eller ett ”all access” pass som gäller hela helgen. 

  

 


