ORDENSREGLER IDRETTSBYGGENE
1. ANSVAR
1.1 Ethvert bruksforhold skal ha en ansvarlig leder. Ansvarlig leder er den enkelte trener
eller lærer i det tidsrommet de bruker byggene. Ansvarlig leder har ansvar for at
ordensreglene blir overholdt.
1.2 Ansvarlig leder har ansvar for at ytterdørene alltid står lukket. Ansvarlig leder skal
være først på plass, og forlate benyttede lokaler som sistemann etter å ha forvisset seg
om at alt er i orden, og at ytterdørene er lukket slik at de automatisk går i lås.
Ansvarlig leder for hvert bruksforhold bærer ansvar ved åpen dør.
1.3 Ansvarlig leder har ansvar for å holde ro og orden.
1.4 Ansvarlig leder plikter snarest å rapportere til vaktmester alle skader som oppstår eller
andre uregelmessigheter som oppdages.
1.5 Ved arrangementer/kamper skal arrangøren stille nødvendige ekstravakter.
1.6 Ansvarsforholdet gjelder for trening, arrangementer, og skolens bruk av lokalene.
Bruker eller arrangør gjøres økonomisk ansvarlig for skader som påføres lokalene og
dets utstyr, i de tilfellene skaden må tilskrives hærverk.
2. GENERELLE ORDENSREGLER
2.1 Alt utstyr som er brukt under trening eller arrangementer settes på plass i
materialrommene etter bruk. Materialrommene skal være ryddige etter bruk.
2.2 Unødig opphold og støy er ikke tillatt.
2.3 Brukerne er selv ansvarlig for oppbevaring av effekter og verdisaker.
2.4 Treningsfottøy må være slik at det ikke sverter av eller at gulvet tar skade av det.
Utefottøy må ikke brukes i aktivitetsrommene under trening.
2.5 Ved ballspill er kun sprayklister tillatt. Dette skal bare påføres hendene, og det skal
kun skje på nærmere anviste steder i lokalene.
2.6 Utesko skal plasseres i skogang, gang på utsiden av garderober.
2.7 Det er ikke tillatt å kaste ball i garderober eller gang/korridorer.
2.8 Hunder må ikke tas inn i lokalene.
2.9 Berusede personer får ikke adgang, og det er forbudt å nyte alkoholholdige drikker i
lokalene.
Enkeltpersoner, foreninger eller grupper av foreninger som ikke overholder ordensreglene,
kan bli nektet adgang til lokalene eller nektet fortsatt bruk.

Forlat idrettsbyggene og uteområdene i den tilstand du selv ønsker å finne dem!
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