Ordensregler for Eika Fet Arena
Ønsker Dere alle velkommen til Fet Arena. Håper at Dere alle vil respektere de
retningslinjer vi ha satt for hallen slik at vi kan nyte godt av den lengst mulig.
•

Aktiviteter i Fet Arena skal kun forekomme i tildelt aktivitets tid. Tid for tilrigging og
rydding betraktes som leietid. Alle skal respektere tildelt trening/kamp/stevne tid, og skal
følge klokken i hallen.

•

Kun det tildelte lokalet/banen skal benyttes i tildelt tidsrom. De som har
arrangementet/aktiviteter som foregår i andre lokaler, skal ikke ta i bruk andre områder i Fet
Arena uten tillatelse.

•

Hvert treningsparti skal ha sin ansvarlige leder tilstede før hallen tas i bruk.

•

Alle lokaliteter og utstyr som benyttes, skal overlates i samme gode tilstand til neste
utøvende gruppe. Vis respekt for de som kommer etter dere og overlat lokalitetene slik
dere ville ha mottatt de.

•

Utstyr tilhørende hallen skal kun brukes etter avtale og skal settes tilbake på anvist plass.
Utstyr som flyttes skal bæres og ikke dras over gulvet.

•

Gjenglemt treningsutstyr blir lagt i en kasse i hallen. Unntaket er drikkeflasker og
forbruksmateriell som blir kastet. Gjenglemt tøy blir levert gjenbruk en gang pr måned.

•

Det er forbudt å kaste/sparke/spille ball i garderober og korridorer. Det er kun tillatt med
innendørsfotball ved fotballtrening.

•

Hærverk/ Ødeleggelser på, i og utenfor hallen vil medføre erstatningsansvar, samt at
person (-er) og eventuelle tilhørende lag/foreninger blir utestengt. Rapport om skade må
straks meldes til Tilsynsvakt eller drift@fetarena.no

•

Det skal kun brukes innesko i hallen. Utesko skal tas av før man går inn i garderober,
trimrom, sosialt rom eller klatrehall og plasseres på angitte steder. Utesko kan benyttes i
kioskområdet og for publikum på tribunen.

•

Røyking, Snus og Tyggegummi er ikke tillatt i Fet Arena. Røyking er kun tillatt på anvist
plass utenfor hallen.

•

Bruk søppelbøttene som befinner seg rundt om inne i, og utenfor Fet Arena. Det skal
ikke ligge igjen søppel (Tape, tomemballasje osv.), inne på sportsgulvet, tribunen,
trimrommet, det sosiale rommet, garderober, gangene, eller rundt om i kioskområdet.

•

Det er ikke lov å ta med mat inn i hallen. Gjelder ikke publikum på tribune under kamper.

•

Dette er en klisterfri hall. Unntatt denne reglen er bruk av godkjent klister KUN på bane B
Klister skal kun påføres inne i hallen. Klister vaskes av i vaskene før man går inn i
garderobene. Det er totalt uakseptabelt med klister i garderobene. Det er hjemmelagets
ledere som er ansvarlig for å informere bortelaget ved kamp.

