
 
 
Leverans av material 
Den 4:e januari kommer hallservice att leverera ut allt material ”Gröna lådan”. Skulle ni inte 
vara på plats i hallen, kommer hallservice att lämna den Gröna lådan precis innanför dörren. 
Saknas något? Ring hallservice för ert område. Ni hittar deras telefonnummer i telefonlistan i 
hallpärmen.  
 
Telefoner 
En smartphone för live- & resultatrapportering packas ner i packningen. En vanlig 
knapptelefon kommer också att packas ner (enbart för samtal in och ut). 
OBS! Ni måste sätta in SIM-korten till respektive telefon. Detta måste göras den 4 januari 
 
Mat  
Ni kommer att få lunch och middag 5-7 januari. Vissa föreningar kommer få levererat ut mat 
direkt till hallen och andra får äta på skola (se lista). I Packningen kommer ni att få Gothia 
Innebandy kort/ ackreditering. Dessa måste uppvisas när ni går in till skolorna. Viktigt att ni 
informerar alla berörda.  
 

 
 
 
Inspring 
Inför varje match på planer där vi har tillgång till mikrofon och ljudsystem så vill vi 
uppmärksamma spelarna med ett inspring.  
1. Stäm av med hallansvarig innan inspring 
2. Stäm av med lag och ledare 
3. Stäm av med domarna 
4. Stäm av med speakern. När musiken startar, springer lagen in 
Se bifogad skiss:   
 

Hall Förening Mat

Frölunda Kulturhus                           Frölunda IBK Utkört

Idrottshögskolan                               IBK Göteborg Katrinelund

Lexbyhallen FBC Partille Utkört

Lundbystrand 1 – 5 Älvstranden Utkört

Lundenhallen IBK Göteborg Nya Lunden

Partille Arena A + B Funktionärer Partille Gymnasium

PartilleBohallen FBC Partille Partille Gymnasium

Prioritet Serneke A + B Varla IBK Utkört

Torpahallen IBK Göteborg Torpaskolan

Tuve Sporthall IBF Backadalen Utkört

Valhalla A + B Funktionärer Burgården

Aktiviteten A + B                                Mölndal IBF                               Utkört

Askims Sporthall                               Lindås Waves                           Utkört

Salming Arena                                  Lindås Waves                           Utkört

Sandeklevshallen Funktionärer                              UtkörtH
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Inför varje match i Partille Arena A, Lundbystrand 1, Valhalla A + B, Aktiviteten A, Lundenhallen, 
Salming Arena, Prioritet Serneke Arena A, Torpahallen, Frölunda kulturhus och 
Sandeklevshallen uppmärksammas spelarna genom en häftig entré och inspring på planen för 
att visa att det är mer och större än en vanlig seriematch.
Det är viktigt att du som hallvärd informerar lagledaren och spelarna innan matchstart. Hur 
inspringet ser ut är beroende på hall (mest publik, läktare, yta mm.) Följ ritningen. 
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INSPRING ÖVRIGA MATCHER


