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Allmänna säkerhetsföreskrifter 
Om brand utbryter eller arenan måste utrymmas av någon anledning är det 
viktigt att såväl personal 
som publik och spelare vet var närmaste utgång finns. Som funktionär är 
din uppgift att visa publik och 
spelare ut från byggnaden och såklart själv ta dig närmaste vägen ut från 
byggnaden. 
Uppsamlingsplats utanför är föreningens hallvärd ansvarig att säkerställa 
att funktionärerna har 
kännedom om. 
 

Publiken 
Publiken som besöker Gavlehovshallen betalar för att få komma in och är 
våra 
gäster. Att de får ett spännande, trevligt och positivt besök på arenan är 
väldigt 
viktigt, och alla som arbetar med evenemanget har detta som sitt främsta 
syfte. 
Men det finns också regler som gäller för publiken, tex: 
• Det råder rökförbud inne i Gavlehovhallen samt direkt utanför arenan, 
rökare hänvisas till specielle platser där även askkopp kommer finnas. 
• Publiken får inte beträda innerplanen. Innerplanen är endast avsedd för 
spelare samt ledare och funktionärer. 
• Publiken får/ska sitta på den plats man har biljett till. Speciellt framtagna 
platser för rullstolsburna skall respekteras. 

Praktiskt Information 
Funktionärsentré 
Funktionärer går in genom huvudentrén och får sin ackreditering direkt 
innanför i ackrediteringsdisken. Direkt när du har fått din ackreditering är 
det mycket viktigt att du går upp för trappen och bort till funktionärs 
entrén som tar dig till funktionärsrummet. 
Gratis parkering för funktionärer finns på grusparkeringen bakom 
Gavlestadion. 

 

Måltider 
Matlådor kommer levereras till Gavlehov. Beroende på när du har ditt 
funktionärsuppdrag ingår antingen lunch eller middag samt fika. Lunch: 
12:00-14:00, 
Middag: 17:00-19:00. Detta är ca tider 
Tillträde till matcherna 
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När du inte har funktionärsuppdrag, samma dag/annan dag, har du 
möjlighet att genom din ackreditering se matcherna under helgen. Detta 
gäller i mån av plats.  
Entré sker då via huvudentrén, viktigt att du har ackrediteringsbrickan på 
dig. 

 

Kommunikation Dialect comsystem 
Intern kommunikationsradio finns tillgängliga vid: 
Entré, Sekretariat, Funktionärsrum, VIP-rum, Presshyllan, Städ, Transport, 
Funktionär/Arenaansvarig, Säkerhetsansvarig. 
Du som är ansvarig för respektive grupp bär en kommunikationsradio. 
För vissa funktioner finns telefoner för de som har externa kontakter vilket 
specificeras på sista sidan. 

 
Arenainformation: 
Samtliga ytor i arenan är ockuperade av någon typ av verksamhet. Här listas 
en del av verksamheten. Vanligen respektera detta. 
 
o Domare i domarrum 
o Lagen kommer ha laddnings platser samt utspisning i Omegahallen 
o TV-loge i det lilla konferensrummet 
o Kontor i konferensrummet 
o Press och media på press hyllan 
o VIP på Alfahyllan – hänvisning finns 
o Novahallen samt Alfahallen är spelplatser för turneringen 
 
Boende för lagen 
Alla lagen bor på Scandic Väst eller CH 
Kontaktperson för lagen samt samtliga mediakontakter är Jakob 
Westerlund. Alla lag har sedan en respektive lag-värd. 
 
Gavlehovshallen 
Utrymning 
Det finns brandlarm och utrymningsplan i varje rum. Ta för vana att alltid ta 
reda på var utrymningsvägarna finns och hur utrymningsplanerna ser ut 
genom att titta på utrymningsplanerna som oftast hänger på väggen nära 
en entré. Vid utrymning, hjälp andra om du kan göra det utan att riskera din 
egen säkerhet – ta dig ut snabbt men lugnt. 
En utrymningsplan kommer även finnas vid respektive lags hemvist. 
Lagvärden har som uppgift att informera Ledarna samt deltagarna om 
denna information. 
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Larmning 
Vid fara för liv ring SOS Alarm 112. Berätta: 
1. Var (Var har det hänt?) 
2. Vad (Vad har hänt?) 
3. Hur (Hur många är drabbade) 
 
Akuta sjukdomsfall och olycksfall 
Det kommer att finnas sjukvårdspersonal som tar hand om akut sjukdom 
och 
olycksfall. Vid övriga sjukdomar eller vid andra tidpunkter hänvisar vi till den 
ordinarie sjukvården i Gavle. Telefon Sjukvårdsupplysningen: 1177 
Telefon sjukvårdsansvarig: Christer Ringh 076 144 69 56 
Frågor 
1. Om du har frågor kontakta i första hand din passansvarig. 
2. I andra hand den funktionsansvarige 
3. I tredje hand Arenaansvarig på tel: 
 
Kontakt och funktionärsgrupper 
Sargvaktsansvarig:  
Publikvärdsansvarig:  
Sjukvårdsansvarig: Christer Ringh 076 144 6956 
Funktionärsansvarig: Christer Ringh 076 144 6956 
Ceremonier:  
Säkerhetsansvarig:  
VIP/Press: Jakob Westerlund  
Entre:  
Ackreditering:  
Transporter:  
Sekretariat: Helena Laulainen  
Huvudansvarig: Jakob Westerlund – 
 
 
Övriga viktiga resurser: 
Oscar Hurtig: 076-2619376 
Linus Nilsen 
Elin Lund Jonsson 
 
 
 
Till alla er som på olika sätt har ställer upp med tid, kunskap, energi och 
engagemang inför och under WCVH22 – Ett stort tack! 
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Ett evenemang som WCVH22 består av många personers arbetsinsatser, 
där vissa får mer utrymme och syns mer än andra. Visst låter det ofta som 
tomma ord när vi vill tacka er som gjort det mest oglamorösa uppgifterna, 
eller stannar kvar till sist på kvällarna eller låser upp på morgonen. 
Utan varje liten del blir det inte en bra helhet! 
Vi vet att det har varit en utmaning för många att hitta bemanning till alla 
pass 
– men tack vare er fantastiska ledning har det oftast kunna lösas. Ett stort 
tack till er som ordnat detta! 
Ingen nämnd ingen glömd. 
 

 


