SKÅNLAND

HALLEN

- Reglement for bruk av idrettshallen, svømmehallen og spesialrom Der er treners/ lagleders ansvar at retningslinjer blir fulgt før, under og etter trening. Få spillere og
foreldre til å hjelpe til og til å ta eierskap for å passe på at Skånlandhallen blir godt tatt vare på!
Det er din plikt å melde ifra om hærverk og eller annen upassende oppførsel.
1 Skotøy skal tas av ute i yttergangen. Gjelder for både spillere, trenere, lagledere, foreldre og andre.
2 Kantina, aulaen og korridorene i 1. og 2. etasje skal ikke brukes til «trening» og ballspill, og klatring i
vinduskarmene er ikke tillatt.
3 Alle brukere som skal trene kan sette fra seg bagger og utetøy i garderobene før de går inn i hallen.
Dette har med hygiene og renhold å gjøre. Husk å ta med verdisaker inn i hallen.
4 Det er ikke tillatt å gå inn i hallen før tidligst 2 minutter før tildelt treningstid. Garderobene kan tas i
bruk 15 minutter før tildelt tid.
5 Utstyrsrommet under tribunen og utstyrsrommet hvor det oppbevares stoler og bord skal ikke brukes
som treningsrom, lekerom eller oppholdsrom for barn og andre.
6 Bruk kun innesko. Sko med sort såle som farger av på gulvet er ikke tillatt.
7 Kun inneballer skal brukes til spill og skuddtrening. Andre typer fotballer kan brukes til teknikktrening.
Det er ikke tillatt å bruke veggene i hallen til pasningsvegg/ skuddvegg.
8 Det er ikke tillatt å klatre opp på tribunen eller henge i målnettene og i basketballkurvene.
9 For bruk av klatreveggen se eget reglement som henger på veggen.
10 For bruk av svømmehallen se eget reglement i garderoben og i inne svømmehallen.
11 For bruk av spesialrom og overnatting på klasserom se eget reglement som blir vedlagt leieavtalen.
12 Hvis det søles sportsdrikke eller andre ting i lokalene skal dette tørkes opp med en gang. Vaskeutstyr
kost og støvsuger finnes i vaskerommet som er i den første tunellinngangen inn til idrettshallen.
13 Ta med treningsutstyr, drikkeflasker og søppel ut av hallen etter endt trening.
Når man som siste trener/ lagleder forlater bygget er det viktig å ta ansvar for å låse følgende:
1 Alle dører inn til svømmehallen (gjelder for leietakere av svømmehallen)
2 Alle de fem røde nødutgangsdørene pluss porten inne i hallen.
3 Begge dørene inn til trimrommet (bord og stol lager) fra hallen og ytterdøra inne i trimrommet.
4 Begge dørene inn til utstyrsrommet fra hallen og gangdøra inne i utstyrsrommet.
5 Begge inngangsdørene fra gangen og inn til hallen.
6 Ytterdøra er viktig og er låst når det høres et klikk og det lyser rødt på panelet.
7 Alle vinduer i benyttede rom og spesielt i kantina og aulaen.
8 Før man låser og forlater er det viktig å sjekke at alle har forlatt bygget og benyttede rom.

