Velkommen til kamp.
Vi vil med denne informasjonen ønske dere velkommen til kamp på Rolvsrud stadion og
samtidig komme med litt praktisk informasjon om Rolvsrud stadion. Fint om denne
informasjonen kommuniseres til alle ledere, spillere inkludert foresatte og andre
interesserte.

Om stadion.
Adresse til Rolvsrud stadion er Ole Reistads vei 2, 1473 Lørenskog.
Begge baner på Rolvsrud stadion er med kunstgress, undervarme og flombelysning.

Covid-19.
Vi oppfordrer alle til å ta vanlige forhåndsregler når det gjelder Covid-19 pandemien samt
følge de enhver gjeldende regler som gjelder i samfunnet. Hvilke regler som gjelder i
Lørenskog kommune, finner du opplysninger om på kommunens hjemmesider.

Kampverter.
Alle lag i Lørenskog IF skal ha en kampvert som bistår besøkende lag. Denne personen har en
gul vest med påskriften kampvert. En representant fra lag vil være til stede ca. 45 minutter
før kampstart.

Café Sleivspark.
På Rolvsrud stadion er det en egen kafe hvor du kan kjøpe diverse varer. Denne kafeen tar
ikke kontanter. Normalt holder denne åpent ved alle våre offisielle hjemmekamper.

Garderober.
Vi har fire garderober med dusj som er tilgjengelig på Rolvsrud stadion. Tilgang til disse får
man ved henvendelse til kampverten for kampen. Vi gjør oppmerksom på at ingen lag kan
okkupere disse garderobene under kampen. De skal kun benyttes før, i pausen og etter
kampen. Alle må dermed ta med sine eiendeler ut til banen under selve kampen. Lørenskog
IF tar ikke ansvar for gjenglemt, mistet eller stjålne eiendeler. Videre oppfordrer vi alle lag til
å rydde og kaste sin søppel etter bruk.

Parkering.
Grunnet mye bygging i og rundt Rolvsrud stadion er det meget begrenset parkering på selve
stadion. Derfor må dere parkere ved siden av bane 1. Innkjøring vil nå være fra Garchinggata
(tverrveien mellom Norliveien og Skårersletta). På grunn av at Skårersletta er stengt så må
du kjøre inn i Garchinggata fra Nordliveien. Se eget skisse hvor innkjøring og
parkeringsplasser befinner seg. Her er det også begrenset med plasser. Med denne
pakgrunnen oppfordrer vi alle om å samkjøre der dette er mulig, samt parkere på
nærliggende offentlige parkeringsplasser (ca. 5 minutter gange – se skisse). Foran
klubbhuset er det meget få parkeringsplasser og parkeringsvakter er ofte i området for å

bøtelegge feilparkerte biler. Enkelte plasser er også reservert og du må ha gyldig
parkeringsbevis. Fint om dere kan kommunisere dette til deres spillere og foresatte.

Til slutt.
Vi oppfordrer spillere, ledere og støttespillere til å utvise fair play og gode holdninger.
Lørenskog IF har nulltoleranse når det gjelder sjikanering, mobbing, rasisme og vold. Dette
gjelder også i kampens hete, både på og utenfor banen. Hjelp oss også holde stadion ren og
kast ditt avfall i en søppelbøtte. Opplever du uønskede hendelser så ta kontakt med
kampverten eller send oss en e-post (kontakt@lorenskogif.no).
Vi gleder oss kjempe mye til at dere kommer på besøk til oss og vi ser frem til å spille mot
dere.
Med sportslig hilsen
Lørenskog Idrettsforening

