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TILL DELTAGANDE SKOLOR I KLASSHANDBOLLEN 

KFUM Trollhättan är mycket glada över att så många skolor visat intresse och anmält sig till 

klasshandbollen.  

Anmälan vid ankomst 

När ni kommer till Arena Älvhögsborg vill vi att ni går in via evententré som har den stora 

stentrappan som går ut mot storgatan, så ni kommer in direkt ovan i A-hallen. Vi kommer 

sätta upp en beachflagga vid denna entré.  

När ni går in via denna entré kommer Trollhättans Energi ha ett bord där ni skall anmäler er.  

Trollhättans Energi ger er info omklädningsrum, en pokal per klass, samt fika biljett till alla 

lärare. 

 

Omklädningsrum 

Finns öppna under hela dagen. Man kanske får dela med någon annan skolan. Viktigt att 

inte ha några värdesaker kvar i omklädningsrummen. 

Spelprogram 

Bifogas med e-post samt finns på www.kfumtrollhattan.se och tryck på Klasshandboll i 

vänstermenyn.  Skolorna/lagen har namn enligt er anmälan. 

Vid varje plan finns västar som ett av lagen får ta på sig när ni spelar. Dessa skall lämnas 

kvar så att nästa lag kan använda dem i matchen efter. 

Se till att vara i god tid på rätt banan ni skall spela på. 

 

Fair Play ( Vi ber er informera era elever om detta ) 
I Klasshandboll gäller Fair Play både på och utanför banan. Elever som deltar i 

Klasshandbollen skall respektera domare, lärare, med och motspelare genom att främja rent 

spel, uppträda juste och ta eventuella motgångar på rätt sätt. Vi stödjer varandra och 

uppmuntrar samt berömmer prestationer och inte resultat, och självklart vårdar vi vårt 

språk. 

Detta står vi för – Vi älskar handboll och är stolta över vår sport ! 

Sjukvård 

Skulle det uppstå en skada eller annan olycka så finns sjukvårdsväska vid sekretariatet inne i 

A-hallen. Så ta kontakt om ni önskar hjälp. 

 

Busstider T/R 

Skickas ut så fort de är klara på läggs upp på hemsidan. Frågor 0768-895480. 

http://www.kfumtrollhattan.se/


 

Övrigt  

Eventuellt kvarglömda grejer tas om hand av Arena Älvhögsborgs personal.  Kontakta deras 

reception på 0520-484830. 

Har ni frågor under tiden som ni spelar Klasshandbollen vänd er då till sekretariatet inne i A-

hallen. 

OBS – Viktig info 

Det finns personer med allvarlig nötallergi inget av detta får förekomma i 

lokalen. 

 

Vi i KFUM Trollhättan önskar era alla två trevliga dagar med handboll. 


