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Insläpp av publik i Lunds ishall 

 
Fr o m 2020-10-13 kommer vi öppna upp för publik på matcher och träningar i Lunds ishall. 
För att minska trängseln behöver vi följa nedanstående rutiner. 
 
Utöver spelare, ledare och funktionärer får 50 personer vistas på läktaren på ishallen fördelat 
på 25st / lag. Principen är en åskådare / spelare. Bocka gärna av med hjälp av 
laguppställningen.  
 
Publiken släpps in fem minuter innan matchstart på ett kontrollerat sätt av Publikvärd utsedd 
av lagledaren. Denne skall stå vid ingången till ishallen under hela matchen. Efter matchen 
skall publiken lämna läktaren och vänta utanför ishallen. Det är alltså inte ok att vänta i 
korridoren framför kiosken då det skapar trängsel.  
 
 

Gästande lag 
Gästande lag skall gå in i ishallen genom dörren vid fysförråden längst ner i ishallen. De 
kommer så mycket som möjligt använda omklädningsrum 4-7. De går ut och har 
uppvärmning genom samma dörr.  
 
 

Hemmalag & Domare 
Giants spelare, ledare samt domare går in genom huvudingången och använder 
omklädningsrum 1-3 resp domarrummet. Detta för att ha lätt tillgång till förrådet. Notera att 
omklädningsrum 5 fortfarande främst är reserverat för tjejer oavsett lagtillhörighet. Domarna 
går ut till isen via ismaskinsgaraget. 
 
  

Kiosken 
Kiosken hålls öppen med begränsat sortiment, d v s allt utom korv. Det är enskildes ansvar 
att hålla avstånd i kön till kioskluckan. Handsprit och handskar finns i kiosken. Laget som 
spelar match bemannar kiosken under sin samlingstid. Med samlingstid avses senast en 
timme före matchstart och fram till nästa lags samlingstid börjar. Kommer inget lag efter så är 
man i kiosken hela matchen.  
 
 

Publik på träning 
Vi öppnar även upp för publik under träning. Här gäller att man är på läktaren med avstånd 
till varandra om träningen är på stora rinken samt inne längs sargen vid träningar på lilla 
rinken. Man går inte in i hallen förrän istiden börjar. Det är enskilds ansvar att hålla avstånd 
och lagledare är ansvarig för att kontrollera att det inte är mer än 50 personer på läktare eller 
runt rinken. Det är inte tillåtet att vänta eller titta på träning i korridoren då det är där trängsel 
riskerar uppstå. Kiosken skall hållas öppen fr o m måndag 19/10 mellan kl 18-21. 
 
 
 
 

Förändringar av ovanstående kan ske med kort varsel om det inte sköts eller om 
myndigheterna ändrar de föreskrifter vi har att hålla oss till 


