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PRAKTISKA TIPS OCH RUTINER FÖR LUGI´S LEDARE 15-16 

 
KANSLIET 
Vi vill att kansliet skall vara en samlingspunkt för alla i klubben. Bland våra uppdrag på kansliet finns att 
bistå er ledare med en del praktiska ting! Boka gärna tid för möte men vi uppskattar om ni tittar ner 
spontant också även om vi kanske inte alltid kan avsätta tid. Givetvis vill vi att alla hjälper till att hålla 
kansliet städat och fräscht! Kansliets kontaktuppgifter och arbetstider: http://www.lugihandboll.se/lugi-
handboll/kansliet/  

 
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
Kansliet och Kommittéerna försöker att delge information till er ledare främst genom e-post.  Varje lag 
har också ett fack på kansliet som helst skall kollas varje vecka. Viktgast av allt är givetvis muntlig 
kommunikation och därför har de olika Kommittéerna utsett en kontaktperson till varje lag. Ansvaret 
att kommunicera ligger hos all parter! På kansliet uppskattar vi om ni ledare genom att läsa denna skrift 
har kunskapen att vända er till rätt person på kansliet när ni har ärenden!  
 
NYCKLAR 
Varje lag (Tex P01) har rätt till en nyckel till kansliet som skall kvitteras ut. Gällande hallar är det viktigt 
att kolla upp ev nyckelbehov när ni spelar i udda hallar. På kansliet finns en extranyckel till alla hallar 
som Michael administrerar. Tyvärr tenderar en del nycklar att försvinna… Alla nycklar som ej används 
måste returneras!  

 
DOKUMENTDEPÅ 
På klubbens hemsida finns en rad användbara dokument som underlättar ledargärningen! Det är viktigt 
att du som ledare är väl förtrogen med och kan guida föräldrarna i våra styrdokument! Även 
Bidragspolicy, riktlinjer för sponsring mm finns här.  Du hittar dem på: 
http://www.lugihandboll.se/ungdom/dokumentdepaa/  
 
MEDLEMSAVGIFT 
Alla personer i en idrottsförening måste vara medlemmar. Det är en grundbult i Skandinaviskt 
föreningsliv att alla betalar medlemsavgift och en förutsättning för alla föreningarnas existens. Som 
ledare får du ett sk. CLUB LUGI-kort när du löser ditt medlemskap. Det ger fri entré på elitmatcherna 
vilket är ett sätt för klubben att ge tillbaka till dig. Klubben erbjuder även ledare att deras respektive får 
köpa CLUB-LUGI-kort billigare då föreningen anser att handboll är hela familjens angelägenhet!  Arne 
har hand om medlemsavgifterna på kansliet och är den som kan besvara ev. frågor. De som ej betalt 
Medlemsavgift har inte rätt till de förmåner som erbjuds i föreningen. Tack vare det nya 
Medlemsregistret kan ni ledare ha bättre koll på vem som har betalt. Det är viktigt att ni som ledare 
kollar att alla har betalt och därmed också är försäkrade. Den ledare som har hand om medlemskorten 
skall kontakta Arne på kansliet varje år i september så att han vet vem som har koll i laget. Läs mer om 
medlemsavgifter på:  http://www.lugihandboll.se/oevrigt/medlemsavgifter/  

 
LAGKASSA 
De flesta lagen har en egen lagkassa som en ledare eller förälder administrerar. Vår huvudsponsor 
Sparbanken Skåne kan hjälpa till att starta en lagkassa. Ett tips är att vid första föräldramötet låta 
föräldrarna bestämma en liten startsumma till lagkassan samt använda idéer från föräldrarna på 
aktiviteter som kan bygga upp kassan. Klubben har inga centrala krav på lottförsäljning och annat som 
många andra föreningar har. Däremot måste alla ställa upp i Lundaspelen samt att de äldre lagen jobbar 
på elitmatcherna. 
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FÖRENINGSSTÖD GENOM BIDRAG 
Här kommer lite info angående de två olika ekonomiska stöd som gäller för alla Idrottsföreningar from. 
09:or och uppåt! 

 
1. STATLIGA LOK-STÖDET 
Stödberättigade deltagare 7-25 år. Viktigt att redovisa två ledare per tillfälle. 
http://www.svenskidrott.se/ImageVaultFiles/id_39717/cf_394/F-
reskrifter_om_statligt_lokalt_aktivitetsst-d_201.PDF  

 
2. KOMMUNALA LOKALA AKTIVITETSTÖDET 
Gäller grupper med spelare som skall ha fyllt 7 år men inte fyllt 21 år under verksamhetsåret som 
ansökan avser           
http://www.lund.se/Medborgare/Uppleva--gora/Foreningar/Bidrag-stod-och-stipendier/Bidrag-till-
ungdomsforening/Bidrag/  

 
NÄRVARORAPPORTERING 
Närvarorapporteringen och bidragen de ger är en grundsten för klubbens ekonomi. Som ledare har du 
ett ansvar att se till så att samtliga bidragsgrundande aktiviteter kommer med i registreringen. Det är  
träningar, matcher, samlingar, elitmatcher, lagträffar etc. DET BETYDER MYCKET PENGAR I SLUTÄNDAN! 
Michael Lindell  michael@lugihandboll.se på kansliet är kontaktperson och han besvarar allA i frågor i 
ämnet! Michael behöver veta vilken person i varje grupp som är ansvarig! 

 
● Närvarorapportering sker numera digitalt via medlemsystemet i ledares mobiltelefon.  
● Alla mellan 7-25 år skall Närvarorapporteras!  
● Närvaroansvarig kryssar för de som INTE är närvarande i mobilen. Mycket smidigt! 
● Alla spelare och ledare måste finnas med i föreningens medlemsregister som betald medlem. 
● Rapporteringe kan göras i efterhand om man missat att lägga in en träff i förhand. Michael 

lägger i förhand in alla träningar och seriematcher, men övriga aktiviteter skal lagen själva lägga 
in. Det kan vara cuper, lagträffar, elitmatcher etc.  

 
MEDLEMSREGISTER I SPORTADMIN 
Information om Medlemskap finns på hemsidan på följande länk: 
http://www.lugihandboll.se/oevrigt/medlemsavgifter/ 
Medlemsregistret är ett mycket kraftfullt verktyg som minskar administrationen för alla parter!  
Grunden är att medlemmarna själva har ansvaret för att uppdatera sina uppgifter löpande! 
Angående Medlemskort och CLUB LUGI-kort läggs de efterhand som de är utskriva i 
lagfacken/kommittéfacken på kansliet. Ansvarig på kansliet är arne@lugihandboll.se   
En av de bästa funktionerna i Sportadmin är den smarta mailfunktionen.  

 
KALLELSE AV LAG 
Från och med denna säsongen vill vi att samtliga lag också använder funktionen för att kall lag som finns 
i Sportadmin! Det är smidigt och ger knudorna/föräldrarna chansen at svara och sen kan man kalla fler 
om man får återbud. Det ger också möjlighet att ta reda på vem som kan köra, sitta funkis, sköta café 
etc! Vill du ha tips kan du kolla med Henrik i P03: Henrik.Aslund@yahoo.se   
En fiffig grej är att man måste vara medlem för att spela match. Annars kan man inte bli kallad i 
systemet. Också viktigt att vara medlem för att vår licensförsäkring skall gälla! 
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/idrottsforbund/handboll   

 
 
 

http://www.lugihandboll.se/
http://www.lugihandboll.se/
http://www.svenskidrott.se/ImageVaultFiles/id_39717/cf_394/F-reskrifter_om_statligt_lokalt_aktivitetsst-d_201.PDF
http://www.svenskidrott.se/ImageVaultFiles/id_39717/cf_394/F-reskrifter_om_statligt_lokalt_aktivitetsst-d_201.PDF
http://www.lund.se/Medborgare/Uppleva--gora/Foreningar/Bidrag-stod-och-stipendier/Bidrag-till-ungdomsforening/Bidrag/
http://www.lund.se/Medborgare/Uppleva--gora/Foreningar/Bidrag-stod-och-stipendier/Bidrag-till-ungdomsforening/Bidrag/
mailto:michael@lugihandboll.se
http://www.lugihandboll.se/oevrigt/medlemsavgifter/
mailto:arne@lugihandboll.se
mailto:Henrik.Aslund@yahoo.se
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/idrottsforbund/handboll


   

LUGI Handboll 
http://www.lugihandboll.se 
2015-09-29 

LUGI´S HEMSIDA OCH LAGHEMSIDAN 
Klubbens hemsida är vår portal och vårt ansikte utåt.  Det är omöjligt på ideell basis att följa upp alla 
delar av klubben så därför bygger hemsidans innehåll på att många skriver in nyheter från ”sin” del av 
föreningen. Maila till webbansvarige larserik.nilsson@lugihandboll.se så publicerar han gärna artiklar 
om vad som är på gång i lagen. Några lag är duktiga och skickar in saker men många lag kan bli bättre på 
detta! Varje lag har dessutom en laghemsida som skall vara navet i all internkommunikation i laget 
mellan ledare, spelare och föräldrar! Utnyttja denna resurs! Laghemsidorna är numera kopplade till 
medlemsregistret hos Sportdamin och har en hel del finesser som förenklar lagadministrationen. Det är 
viktigt att Laghemsidorna används då det är lagens ansikte utåt och ger en enhetlig bild av föreningen! 
Laghemsidorna har en huvudsida som du kan se här: 
http://www.sportadmin.se/hemsida/start/?ID=95048  

 
MATERIAL 
Klubben står alltid för matchtröjor och de byts normalt ut vart tredje år.  Alla lagens inköp skall ske på 
Intersport Nova Lund. Se särskild Klädpolicy. Intersport kan serva med paketlösningar på träningskläder, 
overaller mm. Lagen skall också själva införskaffa tejp, ispåsar, träningsredskap mm på Intersport. 
Spelarna skall från 9 år och uppåt själva köpa boll. 

 
CUPER OCH CAMPER 
Det är obligatoriskt för alla lag att spela Lundaspelen, Malmöspelen och Partille Cup och där står 
klubben för startavgiften. Anmälan sker i dessa cuper centralt till Michael. Övriga cuper får man själv 
anmäla sig till och stå för startavgiften. Anmäl lagen som LUGI HF med VERSALER!!   
Föreningen ser väldigt gärna att många lag åker tillsammans. Det ökar klubbkänslan! De senaste åren 
har Göteborg Cup, Ulzburg Cup, Prague Handball Cup och Rovinj blivit Vinröda resor. 
Föreningen rekommenderar också spelare åka på Zorans camp Z23 i Budva på sommaren!  
Föreningen testade i somras LUGI summer camp vilket blev en succé! Kommer att byggas vidare till 
sommaren! 
 
IDROTTSSKADA - FÖRSÄKRINGSANMÄLAN 
Om man vid match eller träning råkat ut för en idrottsskada skall man (lämpligast en förälder) ringa och 
anmäla skadan hos FOLKSAM på nummer 08-772 87 40! De flesta olycksfallsskador inom idrotten går 
att anmäla med enbart ett telefonsamtal. Skulle det behövas ytterligare information kring händelsen, så 
avgörs det vid samtalet med FOLKSAM och då får du komplettera uppgifterna via en blankett som 
skickas hem till dig. Ofta är det bättre att anmäla än att låta bli utifall att det blir komplikationer av 
skadan senare. Normalt sätt kan man få täckning för de utgifter man haft i samband med skadan så 
spara eventuella kvitton. Man kan också utöka sitt skydd hos Folksam om man vill.  Läs mer på: 
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/idrottsforbund/handbollalicens 

 
MATCHÄNDRINGAR 
Matchändringar är ett stort orosmoment i handbollen som kostar mycket pengar och tar mycket tid för 
alla parter! Det gäller att ha koll på alla matcher. Det alltid är Skånes hemsida som gäller om flera 
matchtider florerar! Att ändra matchdatum/tid är förknippat med KOSTNADER i form av straffavgifter 
för klubben och mycket merarbete. Vi försöker undvika detta så långt det går! Klubbens syn på 
seriematcher är att det är träning. Vi undviker matchflyttar så långt det går. Om man ändå måste flytta 
meddelar man Michael angående hemmamatcher och uppge skäl för matchflytt och datum för när ni 
vill att matchen skall gå istället så fixar han med hall och domare. Tänk på att datumet skall passa 
motståndarna också. Oftast kan man dock undvika matchflyttar genom att skrapa ihop lag, låna från 
årskullen under, låta en lämplig förälder coacha mm. Matchflyttar är ett problem som vi måste undvika 
så långt det går. 
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SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDETS TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
Tävlingsbestämmelserna hittar du på denna länk:  
http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Tavling/Tavlingsinformation/Tavlbestammelser/  

 
SKÅNES TÄVLINGSDOKUMENT INK POLICYDOKUMENT, TÄVINGSBESTÄMMELSER ETC. 
Skånes handbollsförbunds direktiv hittar du här:  
http://www.svenskhandboll.se/SkanesHandbollforbund/Tavling/Dokumentbank/  

 
MATCHPROTOKOLL OCH RESULTATRAPPORTERING 
OBS att alla matchprotokoll måste lämnas in i Michaels fack SENAST måndag förmiddag eller dagen 
efter vardagsmatch.  Det blir böter när man är sen. 
Glöm ej rapportera in matchresultaten direkt efter match via SMS till 71160 
Meddelandet skall skrivas så här shf (matchnummer) (resultat hemmalag) SÄND 
Ex: shf 2100201004 22 26 -> Matchnummer 10 siffror -> Glöm ej mellanslag Obs!(totalt 3 stycken) 
OBS att klubben får betala BÖTER till förbundet om resultat inte är inringda eller om protokoll ej är 
inskickade. Lag som upprepat missköter detta får ta sina egna kostnader. Att göra enstaka misstag är 
givetvis ok. 

 
MATCHFUNKTIONÄRER 
I alla ungdomsserier från 03 och uppåt är det hemmalagets ansvar att tillsätta två utbildade 
funktionärer att sköta matchprotokoll och klocka. Yngre lag klarar sig med en person som sköter 
matchklockan och är behjälplig till föreningsdomarna! Det är viktigt att detta fungerar och att alla lag 
har ett gäng föräldrar som gått kursen.  

 
UTDRAGNA LAG 
Skånes uppdaterar kontinuerligt en egen lista på utdragna lag. Se länk: 
http://www.svenskhandboll.se/ImageVaultFiles/id_16014/cf_31/F-r-ndringar_i_seriespel_2015-
2016.PDF  
Om en utdragande klubb meddelar oss på kansliet går det meddelandet vidare till ledare i berört lag.  
Kolla in serierna då och då på:  
http://www.svenskhandboll.se/SkanesHandbollforbund/Tavling/SerierResultat/   
Vi försöker planera noga i LUGI så att vi inte skall behöva dra ut lag sent vilket medför mycket strul för 
alla inblandade. 
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DOMAREINFO 
LUGI’s föreningsdomare dömer PF-02 och yngre. Vi har ett särskilt ansvar att hjälpa våra 
Föreningsdomare att utvecklas i en trygg miljö. En LUGI-ledare skäller ALDRIG på en föreningsdomare. 
En Vinröda person stödjer alltid domarna. 
Skånes HF tillsätter domare på PF-01 och äldre. Normalt kan man se vem som dömer 01 och äldre på 
Skånes resultathemsida. Vilken typ av domare dömer i olika sammanhang? Se länk: 
http://www.svenskhandboll.se/SkanesHandbollforbund/Domare/Vemdomer/ 

 

 
BETALNING AV DOMARNA 
Föreningsdomarna (PF-02 och yngre) får betalt av klubben i klumpsummor och lagen behöver inte tänka 
på den ekonomiska biten. Har man anlitat domare i träningsmatch får laget dock själv betala direkt till 
domaren. 
För Skånes HFs domare (PF-01 och äldre) gäller att all ersättning till domare (arvode, reseersättning 
m.m.) ska sättas in på domarens bankkonto inom fem bankdagar räknat från matchdagen. Vid varje 
matchtillfälle lämnar domaren en ersättningsblankett till ledarna där samtliga nödvändiga uppgifter 
framgår inklusive domarens bank och kontonummer. Detta innebär att Arne på kansliet måste få in 
kvittona dagen efter match ALLTID så att han kan betala domarna! Annars blir det böter. Vid upprepade 
förseningar får laget själv stå för böter. 

  
BJUDA IN DOMARNA 
På fredagen senast får ledarna ett mail av Michael vem som skall döma. Nu har vi några säsonger 
försökt göra en bra rutin av att varje lag sms:ar till Föreningsdomarna och hälsar dem välkomna till 
match. Helst dagen innan matchdagen. På så vis undgår vi problemen med att domarna har fel info (tex 
matchändringar som kommit sent) eller glömmer bort att de skall döma. Vi vill absolut inte att man 
riskerar hamna i en situation där man inte har domare tillgängliga vilket hänt några gånger genom åren. 
Flera lag har fått detta att fungera och därmed undvikit mycket problem. 

 
DOMAREVÄRD 
Några lag har infört att man har en domarvärd på plats förslagsvis en förälder. Domarvärden kan ge 
domarna lite feedback, prata med dem i halvtid och skydda dem mot eventuella galna föräldrar. KAN VI 
VARA FÖRST I SVERIGE MED ATT HA DOMAREVÄRDAR PÅ VARJE UNGDOMSMATCH? Det skulle kunna 
hjälpa dessa ungdomar att växa som domare! En utmaning till föräldrakåren i laget! Det kan kanske vara 
samma personer som sitter i sekretariatet? Vissa lag har lyckats väldigt bra med detta! 

 
VAD GÖRA OM DOMARE UTEBLIR? 
Skulle det hända att en domare får förhinder åligger t först och främst domaren att hitta en ersättare! I 
nödfall där det helt enkelt inte kommer någon domare kan ledare/domarvärd ringa på 
föreninsgdomarelistan (02 och yngre) alt. Skånes lista (01 och äldre)! En sista utväg är att en ledare el 
förälder får döma. Se till att dessa telefonlistor till domarna finns i ledarepärmen!!! Det funkar inte att 
kansliet skall få en massa samtal varje helg! Vi kan inte lösa det tyvärr. 

 
LISTOR - HUR NÅR MAN DOMARNA? 
Listor på våra föreningsdomare (upp tom 02) finns i en excelfil som skickas ut separat till er ledare 
senare. Skånes HF har en lista på samtliga domare i Skåne för de äldre lagen från 01 och äldre.  
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INFO TILL HYRESGÄSTER I KOMMUNALA HALLAR 
Föreningsschemat på anläggningarna bygger på ett överlappningssystem som innebär att en förening 
slutar sin verksamhet exempelvis 19.00 och nästa börjar 19.00 och detta innebär att man måste avsluta 
verksamheten så det även finns tid för bortagande av material mm så man inte stör nästkommande 
verksamhet – respektera detta! 
 
Ledaren ansvarar för att: 

 
● Ytterdörren ej är uppställd (på de flesta anläggningar ska ytterdörren vara låst på grund av risk 

för stölder, skadegörelse och ansvarsfrågor). 

 
● Informera er om vilken utrustning ni har till förfogande för er verksamhet. Om ni använt 

anläggningens utrustning – ställ tillbaka den på rätt plats. 

 
● Grovstäda omklädningsrum, dusch och hall vid behov. Städmaterial finns i alla hallar. 

 
● Låsa anläggningen efter avslutad verksamhet eller lämnar över till nästa förening och då till 

ledaren/tränaren. Släpp inte in nästa förening om inte ansvarig ledare kommit! 

 
Medför  verksamheten/uthyrningen merkostnader för kommunen på grund av att ovanstående inte 
efterföljs debiteras ansvarig förening för detta enligt taxor av kommunfullmäktige. 

 
LUGI HF har ett avtal med kommunen som innebär att det är tillåtet att bedriva kioskförsäljning vid 
matcher i de hallar där det inte finns annan kioskförsäljning 

 
Det finns hjärtstartare på vissa anläggningar. Kolla upp hur det ser ut i era träningshallar. 

 
FELANMÄLAN I KOMMUNALA HALLAR 
Söndrigt idrottsmaterial, typ mål, basketkorgar eller anläggningsfel typ ventilation, belysning, 
vattenskador, skadegörelse mm, meddela till mats.cederholm@lund.se  eller respektive skola  
Vid akutstationer kontakta Kultur & fritid – anläggningsjour 046-35 52 15 – jourtjänst fredag 
16.00 – måndag 07.00 (övriga dagar går det vidare till Felanmälan och deras kundtjänst 046-35 51 08) 

 

 
ATT ARRANGERA ETT SAMMANDRAG 
1. Boka nyckel av Michael vid behov. Beroende på vilken hall det är! 
2. Kopiera upp spelscheman 
2. Komma i tid och öppna upp.  
3. Ställa upp avbytarbänkar och minimål. 
4. Engagera föräldrar som Matchledare som styr matchklockan och stödjer föreningsdomarna 
5. Engagera föräldrar som har kiosk i de hallar det är tillåtet. Vinsten tillfaller laget till 100% 
6. Hälsa motståndarna välkomna och visa var omklädningsrum finns. Omklädningsrummen är normalt ej 
låsbara. Viktigt att upplysa om detta! Man kan ta in grejorna på läktaren! 
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ATT ARRANGERA MATCH ELLER MÖTE I SPARBANKEN SKÅNE ARENA 

Vi har förmånen att hålla till i en modern och fin Arena. Vi har ett gemensamt ansvar hålla den fräsch! 

Omklädningsrum  
En del av omklädningsrummen skall alltid stå öppna och lagen kan välja var de vill byta om själva. Lagen 
uppmanas att ta med värdesaker in i Arenan eftersom rummen är olåsta. Endast seniorer i div 2 och 
uppåt får använda nycklar till omk rum på matcher som lånas ut på kansliet på vardagagar. 

Sekretariat och avbytarbänkar i Hall A 
Matchklocka till Hall A finns i ”Nischen” i hörnan längst in där elitspelarna gör inspringet. Bord till 
sekretariat finns i den mittersta spelargången. Att sätta in matchklockan i uttaget i golvbrunnen kräver 
lite tekniskt kunnande. Golvbrunnen är känslig och kräver en sugpropp för att öppnas. Sugpropp finns i 
nischen samt hos jourvaktmästare. Det är ABSOLUT förbjudet att försöka pilla upp golvbrunnen med 
fickkniv eller nycklar. Då går den helt enkelt sönder och vatten från städmaskinen tränger ner och 
förstör tekniken. I Hall B finns klocka och musikanläggning i skåp vid bortersta avbytarbänken. Både 
skåpet och nischen öppnas med den vanliga kanslinyckeln. 
Stolar till avbytarna i hall A finns i spelargången och skall ställas fram och tas bort efter match. 

Grovstädning 
Alla föreningar skall grovstäda efter sig och ställa tillbaka använt material. Ledarna har ansvar att 
stolar/bord/klocka mm ställs tillbaka på rätt plats och att det låses. Detta gäller i ALLA HALLAR! 

Säkerhet 
Bår finns i spelargången i mitten av den bortre läktaren. Självinstruerande hjärtstartare finns i 
spelargången och i entréfoajén till vänster om caféet. Vid brandvarning skall Arenan utrymmas 
skyndsamt och återsamling skall ske på framsidan där ledarna skall räkna in alla spelare och invänta 
information från räddningsledare. Gör plats för utryckningsfordon! 

Vaktmästarjour 
I anläggningen (isarenan och publik arena) finns under säsong alltid en tjänstgörande vaktmästare.  
Vid speciella behov kontakta vaktmästaren på tel 0706-96 35 17. 
Arenans ordinarie öppethållande är vardagar 07.00-22.30 och helg 08.00-18.00  
Vid nyttjande av arenan utanför ordinarie tider måste arenans personal informeras och eget ansvar för 
larmhantering gäller. Detta gäller även om man har möten i Arenan! 

 
Konferensrum 
Vi har tillgång till två olika konferensrum i Arenan som lagen kan nyttja utan kostnad. På kansliet finns 
det lilla mötesrummet med Smartboard som kräver utbildning för att få användas.  Bredvid kansliet 
finns det stora konferensrummet som heter Glasbollen. Där finns en whiteboard. OBS viktigt att 
grovstäda efter sig, sätta tillbaka stolar etc! Båda konferensrummen bokas genom Michael på kansliet.  
Glasbollen öppnas med kanslinyckeln. Om det är upptaget i dessa konferensrum kan man också försöka 
att boka in sig i idrottshallens konferensrum. 

Mat och fika 
AEC (Arena evenemang & catering) har exklusivitet i arenan när det gäller mat & dryck. Kontakta AEC 
(anna@arenaevenemang.se alt tel 046-211 82 00) för att få olika mat och dryckesbjudanden!  
Dock har H 43 och LUGI möjlighet att inom sina kansliytor förtära egen mat & dryck som gäller interna 
möten, styrelsemöte, föräldramöte, kommittémöte etc. Vid nyttjande av arenans övriga lokaler, 
förutom kansliytor är det viktigt att alltid anlita AEC! Det innebär att mat & dryck ej får medtagas i 
arenans övriga lokaler. 

http://www.lugihandboll.se/
http://www.lugihandboll.se/
mailto:anna@arenaevenemang.se

