
INFORMATION TIL VORE GÆSTERi
SKJERN HÅNDBOLDS HJEMMEKAMPE I SKJERN BANK ARENA

Vi vil gøre vores bedste for at sikre dig en god oplevelse i Skjern Bank Arena, og derfor anbefaler vi dig at læse nedenstående informationer nøje igennem. Her får du praktisk 
info om parkering, billetkontrol, mad og drikke i Skjern Bank Arena. Tag infoarket med - så er du godt forberedt!

BILLETKONTROL
Der er adgang til Skjern Bank Arena
via Ringkøbing-Skjern Kulturcenter
indgang A og B. Alle billetter bliver
scannet hhv ved indgang A, gangen
ved Musikskolen samt ved indgangen
til de 2 lounges. Ved Hovedindgangen
(indgang A) er køen opdelt i 3 rækker -
billetsalg, sæsonkort/print-selv-billetter
og afhentning af billetter. Risikoen for
ventetid mindskes, hvis du stiller dig i
den rigtige kø.

KROPSVISITATION
Af hensyn til alles sikkerhed kan der
forekomme kropsvisitationer ved ind-
gangen til Skjern Bank Arena.

FORBUD
Det er IKKE tilladt at medbringe
følgende:
- Konfetti
- Alle former for horn
- Drikkevarer (emballage underordnet)
- Madvarer
- Våben af nogen art
- Fyrværkeri eller ild
- Laserpenne

Genstandene bliver afvist ved indgan-
gen. Spar dig selv for ærgrelse og de
øvrige gæster for ventetid ved at lade
genstandene blive hjemme. 

RYGEFORBUD 
Der er rygeforbud i hele Ringkøbing-
Skjern Kulturcenter – på toiletter, i 
gange samt i indgangsarealet. Dette 
gælder også E-cigaretter. Overtrædelse 
vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra 
kampene. Benyt venligst rygeområdet 
udenfor. 

MAD OG DRIKKE 
Der kan købes øl, vand, kaffe/te og vin 
samt fastfood og andet lækkert i boder-
ne ved Skjern Bank Arena. Det er ikke 
tilladt at medbringe mad og drikkevarer.

DANKORT/MOBILEPAY 
Skjern Bank Arena er kontantløs. Du 
kan derfor betale med alle former for 
betalingskort, mobilepay og dankort på 
smartphone i boderne og ved billetsalg.

KØB MED SKJERN HÅNDBOLD APP
Det er muligt at købe øl og vand i 
Skjern Håndbold App’en.
Bestil de ønskede drikkevarer fra din 
plads i Skjern Bank Arena og gør vente-
tiden kortere i køen.

TOILETTER 
Der er flere områder med toiletter 
i Skjern Bank Arena og Ringkø-
bing-Skjern Kulturcenter - se skiltning.

PÅKLÆDNING 
Selvom du skal til et indendørs arran-
gement, kan der forekomme ventetid 
udenfor. Tag derfor praktisk tøj på og 
medbring evt. en regnfrakke, da uden-
dørsarealerne er uden overdækning. 

GARDEROBE 
Der er garderobestativer i foyeren 
i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter til 
fri afbenyttelse. Garderoben er ikke 
bemandet, så opbevaring er på eget 
ansvar. 

KØRESTOLE 
Der er plads til én hjælper pr. kørestol 
på handicappladserne. Hjælperen kan 
få udleveret en gratis ledsagerbillet 
ved indgangen eller ved at kontakte 
administrationen. Der er handicaptoilet-
ter i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Se 
skiltning.

UDEHOLD 
Det er tilladt at medbringe trommer, 
dog skal disse placeres på gangen bag 
stolerækkerne.
Alle former for ild og horn er forbudt i 
Skjern Bank Arena. 

VED AFLYSNING 
Ved en eventuel aflysning af kampene 
får du refunderet billettens pålydende 
værdi (dog ikke billetsalgsgebyr). 

REFUNDERING AF BILLETTER 
Købte billetter refunderes ikke. Mere 
info på shop.skjernhaandbold.dk 
Det er forbudt at videresælge billetter 
til offentlige forlystelser, hvis salget 
foregår for at opnå fortjeneste. Se evt. 
Kulturministeriets lovbekendtgørelse 
nr. 769. Overtrædelse af loven straffes 
med bøde. 

PARKERING & KØRSEL I BIL 
Der er gratis parkeringspladser ved 
Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Har du 
kørestolsbillet og bil med handicap-skilt, 
er der handicappladser tæt ved Skjern 
Bank Arena. Der er parkeringspladser 
ved både indgang A og B. 
Bruger I GPS er adressen til Skjern 
Bank Arena, Ranunkelvej 9, 6900 
Skjern.

PARKERING & KØRSEL I BUS
Busparkering er på P-nord. Her er der 
parkeringsmulighed bag Skjern Bank 
Arena på gruset.
 

Dørene åbner 1½ time før
kampstart
Kamptider er med forbehold for ændringer. 
Hold dig opdateret på skjernhaandbold.dk

Kom i god tid og kom i håndbold-
stemning. Vores boder og barer
tilbyder både fransk hotdog, øl,
vand og andet lækkert

Der er mulighed for at få autografer 
af spillerne efter kampen
i Skjern Bank Arena kort efter
kampen.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER I 
SKJERN BANK ARENA.

Læs mere om Skjern Håndbold på
skjernhaandbold.dk
eller følg os på:

Skjern Håndbold A/S│Ranunkelvej 9 │DK-6900 Skjern │+45 9680 2130│skjernhaandbold.dk

#GRØNPOWER #KOMSÅGRØN #SKJERNHAANDBOLD

http://shop.skjernhaandbold.dk/
http://www.skjernhaandbold.dk/
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