
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Säkerhet 
Vid stora arrangemang som Gothia Cup är det mycket folk i rörelse. Det är då viktigt 

att iaktta försiktighet och vi vill med nedanstående information ge er en del tips på 
hur er vistelse kan göras ännu säkrare.  

 
 

Skolboende 
På ankomstdagen, söndagen, är det många lag som kommer samtidigt, vilket innebär att 
mycket bagage är i omlopp. Bevaka därför extra noga ert bagage och ert klassrum. Lämna 
inte era saker utan tillsyn. Tjuven passar på när oreda råder. 
Mot en deposition på 200 SEK, som betalas vid ankomst och återbetalas vid avresa, får 

ni egen nyckel till er sovsal.  
 
Entréerna till skolan hålls låsta med s.k. snäpp-lås. Det innebär att de går att öppna inifrån 
(vid ex. brand), men inte utifrån. Hjälp till att hålla dessa dörrar låsta och följa de 
anvisningarna som värdarna ger.  
 
Håll fönster stängda och dörren låst när ingen befinner sig i sovsalen. 
Ha även fönster och dörrar stängda och låsta när ni sover.  
Låt inte värdesaker eller elektronik ligga kvar, utan se till att ta med allt av värde när ni 
lämnar er skolsal.  
Lagledaren bör kontrollera att alla fönster är stängda och att dörren blir låst.  

 
Gothia Card  
Tänk på att Gothia Card är stöldbegärliga. Se till att era spelare förvarar sina Gothia Cards 
säkert. Förlorat Gothia Card ersätts inte. 

 
Gothia Opening Ceremony 
Som arrangör förbereder och agerar vi för att ge våra besökare en trygg miljö och en 
fantastisk upplevelse. På grund av ett förstärkt säkerhetsarrangemang i samband med 
invigningen, till exempel genom visitering, kommer insläppet till årets invigning att ta 

längre tid än tidigare.  
Vi vill därför uppmana alla att komma till Ullevi i god tid och lämna gärna era väskor kvar 
på förläggningen, i den utsträckning det går.  
Insläppet öppnar 18.30 och invigningen börjar 20.00. 

 
Matcher 
Även under era matcher bör ni vara noga med att inte lämna väskor och tillhörigheter 
obevakade. Kring spelplanerna cirkulerar mycket människor och det är lätt för fel person 
att plocka på sig saker som står obevakade. Se till att någon spelare eller ledare alltid 
stannar vid era väskor och tillhörigheter. 



 
Ficktjuvar 
I stora folksamlingar, och i synnerhet i samband med stora evenemang, är det också 
enklare för ficktjuven att jobba ostört. Tänk på att förvara i era värdesaker i stängda 
väskor och fickor, så att de inte hamnar i fel händer. 

 
Mötesplats  
Vid stora evenemang såsom invigningen (eller ex. besök på Liseberg) rekommenderar vi 
att ni tillsammans med era spelare gör upp en mötesplats utanför arenan ifall ni kommer 
i från varandra. T.ex. den spårvagnshållplats som ni klev av vid. Bra om det är en liten bit i 
från arenan. Se också till att ingen spelare går ensam. Gå alltid tillsammans i grupp eller 

minst två och två.  

 
Försäkringar  
Det är viktigt att alla spelare är försäkrade både på och utanför plan. Det är upp till varje 
lagledare att se till att samtliga deltagare är försäkrade såväl på som utanför planen. Se 
till att spelarna är försäkrade under matcherna genom er förening och påminn spelarnas 
familjer om att kontrollera sina reseförsäkringar.   

 
Gothia Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller 
skadegörelse. Gothia Cup är inte ansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan 
uppstå p.g.a. krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror; 
myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad; force majeure. 

 


