
VASKEINSTRUKS HOSLEHALLEN 
 

 
• Det skal vaskes 1 banehalvdel pr. uke og da fortrinnsvis ikke samme halvdel  

 
A = halvdelen ved kiosken 

 
 
B = halvdelen med den ekstra måltavlen (lengst fra kiosken) 

 
 
• Dette fordeles på lagene som bruker klister 
• Hallen skal vaskes i egen treningstid eller helt utenom treningstid, ila. den uken 

som er oppgitt for ditt lag. 
• Nøkler for hallarrangement må brukes for å få tilgang til lærergarderoben, hentes 

hos Nina og leveres tilbake til Nina når dere er ferdig med vask – husk dere må 
låse hallen. 

 
 
 
 



Effektiv Arbeidsfordeling: 
 

1 Starter med å blande såpe i trykk sprøyta. 2 og 3 rydder banen, flytter målet over 
på andre halvdel. 1 starter med å spraye på såpe (2 meters bredt felt av gangen) 2 
starter med å fylle vann på dunk i dusj. 3 får ut vaskemaskinen og monterer på løse 
deler i henhold til beskrivelse. 1 fortsetter å spraye. 2 går over med skrape på 
klisterflekker, der såpen har ligget en stund. 3 fyller vann på maskinen og starter 
vasking. 2 hjelper til med påfyll av vanndunk, skraping og blande ny såpedunk. To til 
tre tanker med såpevann går på en halv bane. 
 
 
BRUK AV UTSTYR OG KJEMIKALIER 

 
1. Det blandes såperens i sprøytekannene max 0,5 liter Turborens og resten vann. 
Dette sprøytes ut på hallgulvet på et begrenset areal, blandingen må ikke tørke ut på 
gulvet. 

 
2. Vaskemaskin m/roterende kost brukes for å fjerne klister og rester av såperens 

 
Montering av kost/pad: 
• Plasser kost/pad under dekket som er i forkant av maskinen 
• Senk dekket ned på kost ved å trykke på pedal som er i bakkant av maskinen 
• Drei tenningsnøkkel til ”I” posisjon 
• Trykk på knapp for kostholder og sugesystemknapp 
• Trykk forsiktig på åren fremover for å aktivere kostholderen, slipp deretter. Ved 

behov gjenta prosedyren inntil kostholderen aktiveres. 
• For å fjerne kostholderen må dekket løftes ved å trykke på pedalen og trykk på 

knapp, kostholderen vil falle ned på gulvet. 
 

Montering av gumminal: 
• Monter gumminal på bakenden av maskin, fest den med håndhjulene 
• Kople sugeslangen til til gumminal 
• Juster gumminal ved hjelp av håndhjulet, slik at bakbladet – i full lengde – berører 

gulvet og frontbladet befinner seg rett ovenfor gulvet. 
 

Fylling av vanntank: 
• Fyll vanntanken med rent vann gjennom påfyllingsåpningen i front av maskinen. 

Ikke fyll tanken helt full la det være igjen noen få cm fra kanten. Vann hentes i 
dusjen i lærergarderoben, bruk den store vanndunken. 

 
Tømme vanntanken: 
• Stopp maskinen 
• Løft kostholderdekket ved å trykke på pedalen 
• Løft gumminalen med spaken 
• Tøm oppsamlingsvanntanken med slangen opp i stor vanndunk som helles ut i 

toalettet. Deretter skylles tanken med rent vann. 
 

‘Spansk’ variant av tømming/rensing av maskinen: 
Kjør bort til nødutgangen, legg tømmeslangen ut på bakken, tøm. Steng 
avløpsslangen. Fyll maskinenes skittenvannstanken(åpne det store lokket på toppen) 
med en stor dunk med rent vann. Legg slangen ut på nytt og tøm tanken.   
Hell på ca 1 liter med rent vann i avfallsvanntanken, slik at den ikke er tørr. Da blir 
det dårlig lukt i den. Blå vaske pad må vaskes i dusjen til slutt.  



 
Nå er dere klare til å kjøre: 
 
3. Start maskinen ved å vri tenningsnøkkel til ”I” posisjon, kjør maskin til arbeidssted 
• Ved å skyve spaken (enheten under håndtaket) fremover for å kjøre fremover og 

bakover for å kjøre bakover 
• Senk gumminalen med spaken 
• Senk kostholderdekket ved å trykke på pedalen 
• Trykk på knapp for kostholder og sugesystemer 
• Trykk på knapp for flyt av vann 
• Start rengjøringen ved å skyve spaken (enheten under håndtaket) fremover 
 
4. Stoppe maskinen 
• Ved å slippe 
• Slå av kostholdere og sugesystem ved å trykke på knappene 
• Løft kostholderdekket ved å trykke på pedalen 
• Løft gumminalen med spaken     

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


