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Bilaga 7a 

Svensk Handbolls Publikreglemente 
(och dess arenor) 

 
 

Det är inte tillåtet att medföra följande saker in på Arenan. Vid evenemang då visitering 
genomförs bör arrangören informera om detta redan utanför anläggningen:  

- Husdjur 

- Maskeringsmasker 

- Glasflaskor, pyroteknik och laserpekare 

- Alkohol 

- PET-flaskor  

- Alla former av visselpipor, tutor och horn är förbjudna. Megafon (dock ej med inbyggda alarm och 
signaler), blåsinstrument för framförande av musik och takttrumma kräver arrangörens tillstånd och 
platshänvisning samt att berörda föreningar är överens i frågan 
 

- Knivar/Större saxar 

- Tuschpennor & Sprayburkar  

- Större mängd av affischer och broschyrer (utan tillstånd) 

- Produkter för försäljning (utan tillstånd) 

- Potentiellt skadliga produkter, t.ex. gasdrivna signalhorn. Det är inte heller tillåtet att antända eller ta 
befattning med pyroteknisk pjäs som tänts av annan person. 
 

- Paraplyer, flaggor och andra föremål som kan fungera som tillhyggen. Ev. flaggor ska användas på ett sätt 
så att man respekterar bakomvarande publik och kan vara monterade på s.k. VP-rör (får inte vara 
plomberade eller fyllda) 
 

- Ljudanläggningar som drivs av el-aggregat eller bilbatterier 

Arrangören genom utsedd arrangemangsansvarig har skyldighet och därmed också behörighet att 
ingripa/informera då situationer uppstår som strider mot publikreglementet. 

Ljud och specialeffekter är en del av arrangemanget. Socialstyrelsen har fastställt råd för högsta tillåtna 
ljudnivå vid publika evenemang. Miljöförvaltningen i respektive kommun beslutar vilka ljudvolymer som 
är tillåtna för ett visst evenemang utifrån Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudvolymer (SOSFS 
2005:7). Tänk på att en höjning från 80 dB till 83 dB innebär en fördubbling av ljudtrycket. En ökning med 
30 dB motsvarar en ökning av ljudtrycket 1000 gånger. 97 dB är tillåten maxnivå för lokaler/platser där 
personer under 13 år har tillträde.   
 

 

Stockholm den 2 september 2015       Svenska Handbollförbundet & Svensk Elithandboll 
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Svensk Handbolls Maskotreglemente  

 

Bilaga 7b 

 

Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté har beslutat att införa ett 
maskotreglemente som komplement till publikreglementet. 

 

Maskoten får ha samma tröjfärg som lagen. 

Maskoten får endast befinna sig på arenagolvet om det finns en tydlig avgränsning. Maskoten får då 
endast befinna sig på motstående långsida i förhållande till avbytarområdena, samt i hörnen där 
motstående långsidan möter kortsidorna. 

Maskoten får inte befinna sig i spelytans säkerhetszon runt banan.  

I de arenor där det inte finns någon extra yta utöver säkerhetszonen så får inte maskot befinna sig på 
hallgolvet. 

Maskoten får beträda spelytan vid spelavbrott och under pausvilan 

Maskoten måste alltid uppträda sportsligt mot båda lagen och lagens supportrar. Vid osportsligt 
uppträdande är den förening till vilken maskoten tillhör att anse som ansvarig. Om SHF finner att en 
maskot uppträtt olämpligt kan organisationsledare bestraffas enligt kapitel 7. 

Maskot betraktas som volontär. 
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