
Leietager og tilsynsvaktens OPPGAVER 

 
Hoslehallen skal være ryddig og klar for trening og kamper til enhver tid. Det gjelder for skolen og de idrettslagene som leier hallen. 

For å få til dette, er det viktig at alle følger de rutinene som er satt opp. I hverdagene fra 17:00 til 21:45 (fredag frem til 18:45), er det skolens tilsynsvakt som 

er ansvarlig for å holde ting i orden, låse hall, slå av lys og påse at kraner og dusjer er skrudd ordentlig av.  

De lagene som trener lengre enn til 21:45 eller etter 18:45 på fredager, er ansvarlig for å utføre «siste vakt rutinen» da de forlater hallen sist. For de som er 

ansvarlig for arrangementer i helgene er det laget egen ØHIL instruks for dette. Da alle ikke har nøkkel til kontainer, er det skolens tilsynsvakt som tømmer 

søppel inne i hallen samtidig som personen tømmer søppelet ute. Og holde uteområdet ryddig er det kun skolens tilsynsvakt som er ansvarlig for. Avsluttes 

treningene i hverdagene før kl. 21:45 eller 18:45 på fredager og trener ikke har nøkkel, skal skolens tilsynsvakt kontaktes på nummer 93605202 (Artem 

 Ermolaev) slik at han kan låse hallen. Før tilsynsvakten kontaktes skal «siste vakt» rutinen relatert til rydding og mopping være utført. 

 

Viktige nøkkelpunkter for alle som trener sist (se timeplan) må tenke på:  

ALT lys skal være slått av, gulv skal være moppet, søppel hives i søppelbøtter, klær og flasker legges i vaktrommet og påse at kraner og dusjer er skrudd 

ordentlig av (se «Rutine for slukking av lys og låsing av hall» på ØHIL håndball sin støtteside). 

Hvem Oppgave Beskrivelse 
1. vakt Slå på lys i de delene av anlegget 

som skal benyttes. 

Lysbryter for lys i idrettshallen finnes i vaktrommet ved inngangen. 

Alle Gjøre seg kjent med branninstruksen.  

Alle Lese informasjonen som står i 

bordstativet. 

 

Alle Påse at uvedkommende ikke kommer 

inn i garderober/hall. 

La eventuelt ytterdøren være låst. 

Alle Påse at brukerinstruksen følges. Eventuelle avvik rapporteres i vaktboken. 

Siste vakt Rydde hallen Fjerne søppel fra tribunen legg i søppelbøttene. Samle sammen gjenglemt tøy etc. og legge dette i 

vaktrommet. 

Siste vakt Moppe over gulvet Moppe spilleflaten i idrettshallen med tørrmopp. 

Siste vakt Slukke lys Lysbryter for lys i idrettshallen finnes i vaktrommet ved inngangen. 

Siste vakt Låse Hallen Se egen låseinstruks. Husk smekklås i tillegg til nattlås i ytterdøren. Sjekk at hele anlegget er tømt 

for folk og at alle dusjer/vasker er skrudd ordentlig av. 

 

http://ohil.no/wp-content/uploads/2016/01/Låsing-av-hallen.pdf


Her er oversikt over hvem som trener når.  

Alle lag som trener sist bør ha eget sett med nøkler for å kunne låse hallen.  

 

 


