
April 2018 ARENA !NÆSTVED 

ORDENSREGLEMENT I ARENA NÆSTVED 

 
V. STØRRE EVENTS 

 
I Arena Næstved ønsker vi, at give dig en god og værdifuld oplevelse uanset om du 

er til sport, koncerter, konference eller andre events. 

 
For at sikre den bedste mulige adfærd når vi er mange mennesker sammen, har vi 

nedsat nogle grundlæggende retningslinjer som både Du som deltager, vores 

medarbejdere og samarbejdspartnere kan støtte sig op af. 

 
# 7 - Udvis altid hensyn til hinanden, og opfør dig overfor andre som du selv ønsker de skal 

være overfor dig - længere er den ikke, det bare god stil. 

 
# 2 - Arena Næstved er røg- og dampfri - vi henviser til rygeområdet mellem Spisehuset og 

HAL2 

 
# 3- Berusede og synligt påvirkede personer kan afvises ved indgangen 

 
# 4- Flugtvejsdøre må kun benyttes ved evakuering – misbrug medfører bortvisning uden refusion af 
billet 

 
# 5 - Ingen udskænkning af alkohol til personer under 18 år 

 
# 6-Tyveri og hærværk politianmeldes uden tøven 

 
# 7 -Truende adfærd er ikke acceptabelt ,og vil i grove tilfælde blive anmeldt 

 
# 8 - Ingen adgang med synlige tatoveringer i hoved, på hals og på hænder 

 
# 9 - Vis hensyn til Arena Næstveds gode naboer, både ift. støj, affald m.m.  

 
# 10- Parkering skal ske på vores parkeringspladser og i vores cykelstativer 

 
# 11 - Helt generelt - alle henvisninger fra Arena Næstveds personale skal følges 

 

 
Hvis henvis ninger ikke efterleves, medfører det bortvisning. 

 
Vi forbeholder os desuden ret til at afvise personer eller grupper, der med påklædning eller 

andet sig nalerer en tilknytning og/eller støtte til kriminelle eller andre yderligtgående 

grupperinger. 
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