
 
 

 

INSTRUKS FOR BRUK AV IDRETTSUTSTYR I EIKELIHALLEN 
 

Alt idrettsutstyr som benyttes skal være sikret i henholdt til denne instruksen. Bolter og 
festemidler som benyttes til innfesting av utstyr skal oppbevares tilgjengelig i anlegget. 
Bruker av utstyr er ansvarlig for at innfestingmidler og annet nødvendig utstyr ikke blir 
borte. 

 
1. Håndballmål: 

a. Skal alltid sikres til gulv med skrubolter i markhylser. (Se vedlagte bilder.) 
b. Ekstra tverrligger til bruk ved minihåndball skal festes med bøyle over tverrligger og 

bolter til sidestolper. 
c. Vognstativer til Minihåndballmål skal fjernes før aktivitet kan startes opp. 
d. Ved flytting av mål ved utøvelse av andre idretter skal det benyttes transporthjul. 

Målene skal plasseres på en slik måte at de ikke kommer i konflikt med aktiviteten 
som skal utøves. Målene plasseres med hovedrammen inn mot vegg for å sikre mål 
mot velt. Målene skal settes tilbake på plass og sikres til gulvet etter endt økt. 

 
2. Basketballstativer: 

a. Alt tak og vegghengt basketballutstyr skal være i sikret i øvre stilling når det ikke er i 
bruk. 

b. Ved bruk av regulerbare basketballstativer skal vedkommende som er ansvarlig for 
treningen forsikre seg om utstyret er stabilt i den høyden det skal benyttes. Utstyr 
skal tilbake til sikret posisjon etter bruk. 

 
3. Volleyballstativ: 

a. Ved bruk av stolper til volleyball skal vedkommende som er ansvarlig for treningen 
påse at stolper har kommet på plass i nedre stilling i markhylsen. 

b. Vognstativer skal fjernes før aktivitet kan startes opp. 
c. Alt utstyr skal tilbake til egnet oppbevaringsplass etter bruk. 

 
4. Badmintonstativer: 

a. Badmintonstativer skal tilbake til egnet oppbevaringsplass etter bruk. 
 

5. Innebandyvant og tilhørende mål 
a. Innebandyvant med tilhørende mål skal tilbake til egnet oppbevaringsplass etter 

bruk. Vant skal oppbevares på traller til dette formålet. 
 
 
  



 

 

Bolter og brakett for innfesting av minihåndballmål 
 

 
 

Bolter for innfesting av store håndballmål til fullbane/korthåndball 
 

 
 


