Evenemangs- och arrangemangsinformation för Halmstad Arena
Definition
Vi delar in arrangemang och evenemang i följande kategorier:

Mindre arrangemang
Ett arrangemang som inte kräver planering från Halmstad Arenas personal och där arrangören sköter all
planering och iordningställande själv. Exempelvis handbollsmatch, konståkningstävling, mindre publik
fotbollscup mm. OBS! Arrangören måste alltid meddela vid bokningstillfället ifall hen är i behov av
utrustning, teknik och extra tilläggstjänster.

Evenemang
Större arrangerad publik händelse eller ett evenemang som kräver planering och koordinering inför, under
samt efter genomförandet av både arrangör och Halmstad Arenas personal.

Med evenemang menas i detta sammanhang
1. Aktivitet som bedrivs minst en hel verksamhetsdag, vilket motsvarar minst 5 timmar.
2. Aktivitet som pågår enstaka timmar, är avgiftsbelagd och avser att attrahera publik.
3. Aktivitet som kräver utökade arbetsinsatser för Halmstad Arenas personal.
4. Aktivitet som huvudsakligen genomförs utanför ordinarie öppettider.
5. Elitidrottsmatcher/tävlingar och läger i Halmstad Arena är alltid att betrakta som evenemang.
Exempel på evenemang är entrébelagda tävlingar, cuper och turneringar med särskild deltagaravgift, fester,
kommersiella evenemang som arrangeras av förening, förbund, externa företag, privatpersoner eller annan
arrangör, samt mer omfattande heldagsevenemang såsom uppstartsdagar, träningsläger och liknande.
För mästerskapstävlingar, landskamper och andra större evenemang såsom konserter, mässor och
kongresser fattas särskilda överenskommelser i varje enskilt fall.

Ansökan om evenemang
Förfrågan om arrangemang/evenemang på Halmstad Arena görs via formulär på Halmstad Arenas
webbplats.
Ansökan ska ha inkommit till Halmstad Arena senast åtta veckor före evenemangets start. Avtal om
evenemanget ska vara påskrivet av båda parter senast fyra veckor före evenemangets start. Om avtal inte
upprättas senast fyra veckor före evenemangets start kan uppbokade anläggningar komma att avbokas och
eventuella kostnader enligt avtalsförslaget debiteras kunden.

Avtal
Vid alla evenemang enligt definitionen ovan ska avtal upprättas mellan arrangören och Halmstad Arena,
teknik- och fritidsförvaltningen.

Ansvar
Arrangören ansvarar för egna förberedelser och genomförandet av evenemanget samt grovstädning av

lokalerna om inte annat avtalas. I lokalhyra vid evenemang ingår hallytan och två omklädningsrum samt
eventuellt domarrum och normal/daglig städning av lokalen. Läktarstäd och iordningställande av möbler
inför och efter evenemanget bekostar arrangören. Vid bokning av lokalen ska arrangören inkludera tid för
för- och efterarbete, denna tid debiteras enligt Halmstad Arenas prislista. Arrangören kan på egen
bekostnad anlita Halmstad Arenas personal som hjälper till med iordningställande inför eller efter
arrangemanget. För alla prisgrupper gäller att arrangören betalar extra för alla tilläggstjänster så som te x
hyra av möbler och utrustning, arenapersonal, extra städinsatser, måltider, värdskap, läktarstäd (om
arrangören ej väljer att ansvara för det själv) säkerhetspersonal mm.

Säkerhet
Arrangören tillhandahåller och bekostar eventuell bevakning och säkerhetskrav om detta krävs. Arrangören
bekostar en under evenemanget närvarande säkerhetsansvarig samt svarar för kostnader för
polisbevakning, säkerhets- och ordningsvakter som anbefalls av polismyndighet samt att kraven i Halmstad
Arenas Evenemangssäkerhetsmanual efterföljs. Ordningsvakterna och säkerhetsansvarig skall ha rätt
utbildning och ha kännedom om anläggningen.
Halmstad Arena kräver en obligatorisk säkerhetsgenomgång med arrangörens säkerhetsansvarig innan
arrangemanget äger rum.
Halmstad Arena tillser att en obligatorisk säkerhetsgenomgång även genomförs med värdar och värdinnor.

Priser
För att Halmstad Arena ska kunna lämna prisuppgift på ett arrangemang/evenemang så måste arrangören
fylla i förfrågningsunderlaget så att Halmstad Arena vet vilket behov arrangören har av bokningstider,
utrustning, möbler och extra tjänster. Först när förfrågningsunderlaget är Halmstad Arena tillhanda kan en
preliminär bokning göras samt offert/prisuppgift ges ut.
Offerten/kostnadsförslaget baseras på teknik- och fritidsförvaltningens gällande års avgifter.

Marknadsföring av ditt evenemang
Arrangören äger rätt att sätta upp arenareklam inom Halmstad Arena vänd till publiken efter avstämning
med Halmstad Arena. Reklam, informationsmaterial samt den täckning som satts upp skall tas bort direkt
efter arrangemanget annars så tillkommer en extra avgift .
Arrangören skall säkerställa att alla eventuella underleverantörer, personal, utställare mm följer
säkerhetsföreskrifter och regler som gäller för Halmstad Arena.
Halmstad Arenas webbplats och Destination Halmstads evenemangskalender
För att locka så många besökare som möjligt till evenemanget bör arrangören synliggöra det på Halmstad
Arenas hemsida www.halmstadarena.se samt Destination Halmstads hemsida
www.destinationhalmstad.se. Detta görs genom att arrangören själv registrerar sitt evenemang
kostnadsfritt i Halmstads evenemangskalender på
https://www.destinationhalmstad.se/gora/evenemang/registrera-ett-evenemang.html så fort
evenemanget är offentligt. Klicka på nedan länk.

Om du som arrangör inte registrerar ditt evenemang så kommer det heller inte att synas på Halmstad
Arenas eller Destination Halmstads webbplatser. Ju tidigare du registrerar ditt evenemang desto bättre, då
många besökare och invånare planerar sitt besök i god tid. Beräkna att publiceringen kan ta upp till fem
arbetsdagar.

Exponering på LED-skärmar utmed Växjövägen
Arrangören producerar sitt eget material. Budskapet exponeras i en serie av fem budskap med ett
tidsintervall på 10 sekunder, totalt cirka fem timmars exponering/dygn. Skylten passeras av ca 35 000 -40
000 förbipasserande/dygn. Önskas beställning av ovan exponeringsyta så tillkommer en kostnad utefter
vilket behov arrangören har och önskar och baseras på teknik- och fritidsförvaltningens avgifter.

Tilläggstjänster
Övriga priser på tilläggstjänster som kan beställas vid bokning av evenemang/arrangemang på Halmstad
Arena finns på en separat artikelprislista.
Alla övriga behov av produkter och tjänster som tillkommer och som arrangören beställer efter signerat
avtal, faktureras i efterhand. Exempel kan vara teknik, möbler, måltider, avskärmning, truckhyra,
truckförare, liftar, konfettistäd, extra städ, värdar och värdinnor, utökad vaktmästarbemanning samt övrigt
elbehov. Notera att vi tillämpar differentierad prissättning, vilket innebär att vi på beställningar inkomna
senare än tre veckor före arrangemangets start görs ett pristillägg på 50 procent. Tänk även på att vi vid
sena beställningar inte kan garantera att alla produkter eller tjänster finns tillgängliga.

