
19/01/2021  

 

 

ARENA NÆSTVED 

Ved Stadion 11 

DK-4700 Næstved 

 

Telefon 55 72 44 15 

info@arenanaestved.dk 

www.arenanaestved.dk 

 

 

Side 1  

 

ORDENSREGLEMENT  
 

 

 

1.  Træningen må kun finde sted i de lokaler, der er anvist. I foyer,  

     omklædningsrum, gange m.m. er boldspil og anden træning FORBUDT. 

 

2.  Lejerne er erstatningspligtige for beskadigede genstande. 

 

3. Banerne på gulvene må under idræt ALDRIG betrædes med fodtøj, der har 

     været benyttet uden for hallerne, ligeledes er det forbudt at benytte fodtøj 

    med ribber eller knopper og sko, hvis såler er fremstillet af sort syntetisk 

    gummi. Brug af harpiks og andre klæbemidler er kun tilladt, når der 

    foreligger aftale herom med de idrætslige specialforbund. Brug af Harpiks i  

    Hal 2 er forbudt. 

 

4. Tobaksrygning, herunder også e-Cigaretter, er FORBUDT overalt i hallerne.    

 

5.  Ved udstillinger og lignende må der IKKE ophænges eller fastgøres noget 

      ved hjælp af søm, skruer eller lignende, med mindre der forinden er 

      indhentet tilladelse fra hallernes personale. 

     Det er FORBUDT at anvende tegnestifter. 

 

6.  I Café områder, skal café bestyrerens anvisninger følges.  

 

7.  Enhver lejer, herunder foreninger med medlemmer samt deres publikum,  

     skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra hallernes personale. Såfremt 

    en sådan anvisning IKKE bliver fuldt, har ARENA Næstveds personale ret til,  

    uden forudgående advarsel, at forbyde såvel enkeltpersoner som foreninger  

    adgang til ARENA Næstved. 

 

8. Råbende og støjende adfærd er FORBUDT. 
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9. Papir, affald og brugte badmintonbolde må IKKE henkastes i lokalerne, men 

    skal anbringes i de hertil anbragte affaldskurve. 

 

10. Glasflasker må IKKE medbringes i hallerne, gangene, ekstra rum, toiletter 

       samt omklædningsrum. 

 

11. Maling i forbindelse med udstillinger og arrangementer er FORBUDT. 

 

12. På normale træningsaftener SKAL hallerne forlades senest 20 minutter 

       efter sidste træningstimes ophør. 

 

13. Al parkering af motorkøretøjer, knallerter og cykler henvises til de dertil  

       indrettede parkeringspladser og stativer.    
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