INFORMATION

Santander Final4
Lørdag 16. og søndag 17. marts 2019
Vi vil gøre vores bedste for at sikre dig en god oplevelse, og derfor anbefaler vi dig at læse nedenstående
informationer nøje igennem. Her får du praktisk info om transport, billetkontrol, tidsplan, mad og drikke i Jyske Bank
Boxen.
Tag dette praktiske infoark med – så er du godt forberedt!

Forventet Tidsplan
Lørdag
Kl. 11.00
Kl. 11.30
Kl. 13.30
Kl. 15.00
Kl. 16.00

Ankomstbygningen åbner, hvor Fan Fabrikken står klar med merchandise
Dørene til Jyske Bank Boxen åbner
Århus Håndbold vs. Skanderborg Håndbold
Goalcha Cup Finale U12/U14
Ålborg Håndbold vs. Bjerringbro-Silkeborg Elitehåndbold

Der vil mellem de to kampe være masser af underholdning inde i salen i Jyske Bank Boxen.
Søndag
Kl. 11.00
Kl. 11.30
Kl. 13.30
Kl. 15.00
Kl. 16.00

Ankomstbygningen åbner, hvor Fan Fabrikken står klar med merchandise
Dørene til Jyske Bank Boxen åbner
Placeringskamp 3.- 4. pladsen
Goalscha Show team
Finale – pokalvinderen for 2018 findes

Der vil mellem de to kampe være masser af underholdning inde i salen i Jyske Bank Boxen.

KOM I GOD TID
Kom i god tid omkring 60 min. før kampstart. Påregn tid til parkering, transporttid fra P-pladsen til Jyske
Bank Boxen samt til den sikkerhedskontrol, hvis niveau er fastlagt til hver enkelt arrangementet i
samarbejde med politiet. I tilfælde af kø frem til kampstarten vil der ikke blive reduceret i den aftalte
sikkerhedskontrol.

Gæsteområde
Gæster der ankommer i god tid kan inden dørene åbner til selve arrangementet benytte Jyske Bank
Boxen’s store ankomstbygning med barer, toiletter og behagelige opholdsområder sammen med andre
gæster.
FAN FABRIKKEN
Vær med til at skabe en god stemning inde i salen ved at besøge Santander Fan Fabrikken i Ankomstbygningen, hvor
crew står klar til at uddele merchandise fra de 4 klubber.

FORBUD
Det er IKKE tilladt at medbringe følgende til kampene:
- Paraplyer
- Klapstole, skamler mv.
- Kamera/professionelt fotoudstyr med aftagelig linse/go pro kameraer
- Computer eller tablets
- Videoudstyr og lydoptagere
- Drikkevarer (emballage underordnet)
- Flasker og dåser
- Madvarer
- Fyrværkeri
- Laserpenne
- Gaver, bannere og andre skilte mm.
Genstandene afvises ved indgangen. Spar dig selv for ærgrelse og de øvrige gæster for ventetid ved at lade
genstandene blive hjemme.
Det er tilladt at medbringe:
– Mobiltelefoner med kamerafunktion
- Små lommekameraer
BILLETKONTROL
Der er adgang til Jyske Bank Boxen igennem indgang 4 & 5 i Ankomstbygningen. Alle billetter bliver scannet.
KROPSVISITATION
Af hensyn til alles sikkerhed vil der forekomme visitation ved indgangen til Ankomstbygningen og Jyske Bank Boxen.
RYGEFORBUD
Der er rygeforbud i hele Jyske Bank Boxen – på toiletter, i gange samt i indgangsarealet. Overtrædelse medfører
øjeblikkelig bortvisning. Vi henviser til de udendørs rygeområder.
MAD, DRIKKE & BETALINGSFORMER
Der kan købes øl, vand og vin samt fastfood i Jyske Bank Boxen og Ankomstbygningen.
Vi anbefaler, at du medbringer kontanter til brug i barer og boder. Det øger hastigheden og mindsker risikoen for
ventetid. Alle kort kan anvendes i Jyske Bank Boxen. Hæveautomat findes ved billetsalget i Foyeren.
KØRESTOLE
Har du købt kørestolsbillet benyttes indgangsnummeret påtrykt billetten. Der er kun plads til én hjælper pr. kørestol.
Hjælperen bedes benytte samme indgang som kørestolsbrugeren uanset indgangsnr. påtrykt billetten. Der er
handicaptoiletter i Jyske Bank Boxen.

TOILETTER
Der er både toiletter inde i Jyske Bank Boxen samt i gæsteområdet/ankomstbygningen.

REFUNDERING AF BILLETTER
Købte billetter refunderes ikke. 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.
OVERNATNING
Visitherning.dk kan give dig information om overnatning i og omkring Herning.
PARKERING

