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Telefonnumre 

 
Hallansvarlig Kjelsås basket:  Bent Gether-Rønning (413 13 221) 

Kioskansvarlig Kjelsås basket: Robert Lona (926 28 526) 

Kasserer Kjelsås basket:  Bjørn Hogstad (977 78 806) 

Vaktmester Engebråten skole: Steinar Hernæs (900 98 604) 

Medisinsk nødtelefon:  113 

Brann:     110 

Politi:     112 
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Del 1: Hall- og kioskvakt på ukedag (trening på kveldstid) 
 
Det skal være vakt i hallen hverdager fra kl. 15.45 til 22.45 (det betyr at hallen stenger og 
alle spillere må være ute senest kl 22.30) til alle har forlatt anlegget. Vaktens oppgaver er 
gitt nedenfor.   
 
Telefonen på vaktrommet skal kun benyttes i relasjon til hallvakten og har  
telefonnummer: 458 80 976.  

 
a) Ved ankomst 

 
1.   Hoveddøren låses opp med tag’en som føres over den elektroniske boksen på utsiden 

av døren når en skal låse opp/igjen. Den kan ikke overstyres med andre nøkler, og den 
kan ikke låses fra innsiden. Når grønn lampe lyser er døren åpen. 

2.   Dernest: Skru av innbruddsalarm for idrettshall (til høyre for inngangsdør). 

3.   Lås opp alle garderober og hallen, skru på lys og evt. lås opp for annet utstyr og senk 
vegg. 

4.   Sjekk at alle 3 nødutganger er låst (to i hallen, en på galleriet). 

5.   Sjekk at rømningsveiene ikke er blokkert innvendig av stoler, etc og utvendig av snø om 
vinteren. 

6.   Dersom ikke skolen har arrangement, sjekk at inngangsdøren nede er låst og at ingen 
beveger seg utenfor hallens område. (Er smekklåsen låst i åpen posisjon må den stå 
slik) 

7.   Sørg for at håndballmål er slått sammen, satt inntil og festet til veggene med mindre det 
skal spilles håndball.  

8.   Garderober og hall skal sjekkes for gjenglemte ting og søppel. Gjenglemte ting tas vare 
på i hallvaktrommet. Søppel kastes. 

9.   Sjekk at det ikke har vært hærverk. Om det har vært det, rapporter det i vaktprotokollen 
(vaktmesteren leser vaktprotokollen daglig). 

10.  Kryss av på kontrollisten for ”Ankomst”, lås vaktrommet. 

11.  Åpne kiosken og gjør klar utvalget som selges på ukedag. Kassa ligger i Kjelsås basket 
skapet bak kjøkkenet sammen med varene som skal selges. Alt ryddes tilbake før 
hallen stenges (også kassen). 

 

b) Under vakten 

 
1.   Vær kjent med anleggets branninstruks, rømningsveier, lysanlegget. 

Gjør deg kjent med LOKAL BEREDSSKAPSPLAN som skal ligge på pulten. Der står 
passord for eventuelt å avlyse utrykning fra Oslo Brann og RedningsEtat (OBRE). 

2.   Sørg for at leietakeren får det nødvendige utstyr. 

3.   Hallvakten skal betjene kiosken under vakten, men skal gå med jevne mellomrom rundt 
på anlegget og sjekk at ordensreglene følges i hall og i alle garderobene. Plukk papir og 
flasker.  

4.   Sjekk med jevne mellomrom at uvedkommende ikke oppholder seg på anlegget. Dette 
gjelder også under «Åpen hall» som kun er for dem som trener/spiller. 

5.   Hvis det oppstår problemer som vakten er i tvil om hvordan skal løses, skal vakten først 
kontakte sin nærmeste vaktansvarlig/oppmann på laget. 

6.   Skriv i vaktprotokollen om det er noe spesielt å rapportere. 

7.   Vakten skal ikke forlate skolen så lenge vakten pågår. Forlates kiosken, skal gitteret tas 
ned og rommet låses. Nøkler skal ikke lånes ut til uvedkommende.  
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c) Til slutt 

 
1.  I kiosken skal kaffekanner og annet utstyr tømmes, skylles og settes tilbake i kjøkkenet 

eller i skapet til Kjelsås basket bak kjøkkenet. Kjøkkenet skal være ryddig og rent etter 
vakten (husk også skapdørene). Ta ned gitteret. Kassa låses inne i skapet til Kjelsås 
basket bak kjøkkenet. 

2.  Sørg for at leietakere har ryddet, rydd eventuelt selv. Volleyballutstyr, innebandyutstyr 
etc. skal være ryddet inn i utstyrsrommene. De store basketkurvene skal være heist opp i 
taket. Skilleveggen skal være oppe. Alt lys skal være slukket, dører og utstyrsskap skal 
være låst. Vær oppmerksom på at nattlys ikke lar seg skru av (det skal altså ikke bli helt 
mørkt).  

3.  Rydd vekk stoler i hallen og pass på at stoler på galleriet er stablet inntil veggen slik at 
de ikke blokkerer rømningsveier. 

4.  Sjekk at alle 3 nødutganger er låst (to i hallen, en på galleriet). 

5.  Garderober og hall skal sjekkes for gjenglemte ting og søppel. Gjenglemte ting tas vare 
på i hallvaktrommet.  

6.  Sjekk at det ikke har vært hærverk. Om det har vært det, rapporter det i vaktprotokollen. 

7.  Pass på at vannkraner er skrudd igjen. Meld fra om eventuelle lekkasjer ved dusj, vasker 
og toaletter, samt andre skader som ikke lar seg utbedre øyeblikkelig ved å skrive om det 
i vaktprotokollen. Bare hvis det er alvorlig lekkasje som må repareres med en gang, skal 
vakten ta direkte kontakt med vaktmester. Telefonnr. til vaktmester er 900 98 604. 

8.  Lås alle dører, både inn til hallen, inntil garderobene og ut fra garderobene. 

9.  Dersom ikke skolen har arrangement, sjekk at inngangsdøren nede er låst (se også ”ved 
ankomst). 

10.  Kryss av på kontrollisten for ”Til slutt”. 

11.  Skriv kommentar i vaktprotokollen. Undertegn med navn og telefonnummer. 

12.  Sett på alarmen, og lås hoveddøren med tag’en mot den elektroniske boksen på 

  utsiden av inngangsdøren. Sjekk at den er låst. 

 

 
Dersom tyverialarmen eller brannalarmen går: Se del 7 og del 8 



Hall- og kioskvaktinstruks for Engebråtenhallen, oppdatert okt. 2015    4 

Del 2: Hallvakt i helger (kamper, turneringer inkl kiosksalg) 
 
Det skal være vakt i hallen på lørdager og søndager fra tre kvarter før første kamp til alle 
har forlatt anlegget. 

  
Vakttiden i helgen er ikke helt fast, men følger arrangementene. Kampoppsettet for dagen 
finnes på kretsens internett-side http://www.basket.no/regionost/Sider/Oslo_Akershus.aspx) 
og kan endres helt fram til og med torsdagen før kamphelg. 

 
a) Ekstra nødutgang 
I helgene er det hallvaktens ansvar å passe på nødutgangen i samme etasje som 
hallvaktrommet, der det er åpent inn til toaletter. Nødutgangen er i enden av gangen. Denne 
skal være lukket og låst. 
 

b) Rydding i hall og garderober 
Brukerne av hallen har ansvar for å rydde opp etter seg (vær særlig påpasselig med at det 
blir ryddet etter innebandy treningene og at de ikke forlater hallen uten å rydde). Skulle det 
allikevel ligge igjen noe søppel, må vakten rydde dette. 
 

c) Kiosk 
Hallvakten skal ikke låse opp kiosken for andre. Det er kun Kjelsås basket som får låne 
kiosken, hvis det ikke er gitt annen beskjed om dette på forhånd. Vakten må inspisere at de 
som har hatt kiosken har ryddet og rengjort nøye etter seg før de går (pass også på at 
skapdørene på kjøkkenet er vasket dersom det er sølt). 
 
Søppel skal kastes i containeren som står et stykke fra inngangsdøren nede på 
skolegården. Vakten har ikke nøkkel til skolens container, men dersom den er låst kan 
søppelsekker settes ved siden av containeren. Det skal finnes sorte søppelsekker i 
vaktrommet, evt. på kjøkkenet.  
 
Gitteret og døren til kjøkkenet må låses før hallen stenges. 

 
d) Rengjøring 
 
Hallen 
Hallen er ikke rengjort når vakten overtar fredag ettermiddag. Det blir vasket før 
undervisning begynner på mandag.  
 
I mellomtiden må vakten sørge for at hallen er presentabel. Det skal stå mopp i ”vaskerom” 
nede i hallen. Det er rommet til høyre for rommet der innebandyvantene er. Moppen skal tas 
av og settes i en bøtte ved døren til venstre for garderobene hvis den har vært i bruk i 
helgen. Den skal så komme på plass mandag. Det er også feieutstyr bak kjøkkenet. 
 
Inngangsparti, trapper (ved større arrangementer) 
Ved store arrangementer vil det gjerne være nødvendig å feie/moppe i ganger, trapper og 
hall, særlig fra lørdag til søndag. 
  

http://www.basket.no/regionost/Sider/Oslo_Akershus.aspx
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e) Klargjøring til kamper og kiosksalg 
 
1. Kampoppsett. Skriv ut og heng opp kampoppsett i vestibylen og mot galleriet 
2. Kiosken. Sjekk at de som skal bemanne kiosken har kommet. 
3. Reklame i inngangspartiet. Roll-ups og beachflag ligger i vaktrommet. Roll-ups 
    settes opp i inngangspartiet; beachflag settes opp utenfor inngangsdøren  
4. Panel m/kabler til klokken og sveiver til kurver tas med inn i hallen 
5. Sekretariateske. Finn frem sekretariatesken og konvolutt fra skapet. Ved behov 
    finnes også den portable klokken her. Lås basket-rommet etter deg 
6. Sekretariatsbord. På hvert bord skal det ligge:  

 Kampskjemaer for dagens kamper.  

 Sekretariatsinnstruks som skal tapes til bordet.   

 Kampoppsett for dagens kamper.  

 Dommerkvitteringer.  

 Skrivesaker.  

 Piler. 

 Sørg for at det er minst fem stoler i sekretariatet ved kamper med 24s klokke 
(to av dem er til innbyttere). 

7. Tape ledningene til panelene til gulvet (ellers går de i stykker) 
8. Lag konvolutt til    

Oslo og Akershus Basketballkrets  
Ekebergvn. 101  
1178 OSLO  

og legg den på ett av sekretariats bordene. Konvolutt er i sekretariatesken. 
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Del 3: Kioskdrift i helgene 
 
Ta kontakt med kasserer, Bjørn Hogstad, mobil 977 78 806), for å avtale overlevering av 
kassen inkl vekslepenger og kiosknøkler til skap på kjøkkenet og lageret i basketrommet 
nede i hallen. 
 

 
Åpning 
 
Utstyr og varer til kiosken finner du i Kjelsås basket skapet og i Kjelsås basket kjøleskapet 
bak kjøkkenet.  
 
Det er lager for kaffe, servietter, kopper og brus i basketrommet nede i hallen. Rommet til 
venstre i basketrommet (i hallen) er lager for kiosken. Nøkkelen henger på nøkkelknippet til 
kioskkassen/hallvaktnøkkelknippet.    

 

 Ta ut en pakke pølser fra fryseren 

 Kok kaffe 

 Sett frem varene og prislisten på disken 

 Legg bakepapir under vaffeljernet før stekingen starter.  Bruk formfett før hver vaffel  

 Pølser – kok opp vann, sett på laveste varme. Ta noen pølser oppi av gangen 

 Sørg for at det er ryddig, rent og at det til en hver tid er nok kaffe og vafler 

 
Dommerbetaling: 
 
 Skal skje fra kassen mot kvittering, se eksempel i pengeskrinet. 

 
Avslutning: 
 
 Tomflasker samles sammen, tømmes og settes i kasser eller i søppelsekker og settes i 

basketrommet nede i hallen.  

 Fyll opp kjøleskapet og skapet med brus. Brusen hentes i basketrommet nede i hallen.  

 Rengjør vaffeljernet godt 

 Åpnet syltetøy, ketchup og sennep skal i kjøleskapet 

 Dersom det er ukokte pølser igjen på søndag legg dem tilbake i fryseren. 

 Sørg for å få alt inn i skapet. Kaffetraktere, vaffeljern, pølsekjele, kopper, servietter med 
mer. 

 Fei gulvet foran kiosken og kjøkkenet. 

 Vask kjøkkengulvet (vaskekost og bøtte er på bakrommet) 

 Vask benken, skapdører og bordet godt 

 Tøm søppel. Søppelet skal i en container på nedsiden av skolen. Sett inn nye 
søppelsekker 

 Dersom det er frukt igjen på søndag, ta det med deg hjem. 

 Lås kjøkkenet, ingen andre skal ha tilgang til kjøkkenet i helgene enn Kjelsås basket 

 Lås inn pengeskrinet i Kjelsås basket skapet. På søndag leveres skrinet til kassereren. 

 

Spørsmål /problemer?  Ring Robert Lona (926 28 526), Bjørn Hogstad (977 78 806)  

eller Bent Gether-Rønning (413 13 221) 
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Del 4: Føring av protokoll og lister 
 
Vaktprotokoll 
Vaktprotokoll skal ligge framme på pulten i vaktrommet. I denne føres det opp alt av 
interesse, enten det er problemer som dukker opp, hvis dørene ikke var låst ved ankomst, 
noe er gått i stykker eller spesielle eller dyre ting er gjenglemt.  
 
Verdisaker som er gjenglemt noteres i protokollen. Der skrives det hvor verdisakene 
befinner seg, for eksempel i skrivebordsskuffen. Hvis det er store verdier, kan vakten ta det 
med seg hjem og gjennom sin vaktansvarlige/oppmann kontakte klubbene som har trent, 
evt skolen. 
 
Dersom det oppdages "snus-klyser" i hall (gjerne på vegger) eller garderober, må dette 
noteres i vaktprotokollen, slik at en kan ta kontakt med de lagene som da har benyttet 
hallen. 
 
Vaktprotokollen skal signeres med navn og mobilnummer for hver vakt som går av vakt. 
 
Vaktprotokollen er vaktens kommunikasjon med vaktmesteren. 

 
Kontrolliste 
Kontrolliste ligger i perm på pulten. Listen skal fylles ut ved ankomst, underveis og ved 
avslutning. Grå felt skal ikke fylles ut. Det skal settes inn initialene til vakten nederst. 

 
Sjekkliste brannsikkerhet 
Kontrolliste ligger i perm på pulten. Sjekklisten skal fylles ut ved ankomst, eventuelle avvik 
noteres i protokollen. 
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Del 5: Utstyr i hall og hallvaktrom, nøkler 
 
Resultattavlen ligger i skapet i basketrommet (nede i hallen).  
 
Mikrofon til musikkanlegget ligger enten samme sted eller i musikkrommet i hallen.  
 
Bruks- og monteringsanvisninger for resultattavlen og musikkanlegget er blitt borte.  
 
Nøkler til utstyr i hall finnes på nøkkelknippet til hallvakten. 
 
På vaktrommet er det røde gardiner som kan henges opp i ribbeveggen dersom sollyset er 
til sjenanse for idretten i helgene. Det må passes på at disse kommer tilbake til vaktrommet 
på slutten av dagen. 
 
Kart over bygningen skal henge på oppslagstavlen, eller ligger i perm merket “BRANN”. 
Det området vakten har ansvaret for er merket med rødt. Vakten må og kan ikke låse opp 
andre rom og bevege seg utenfor oppmerket område. Det kan aktivere innbruddsalarm. 
(NB. en kan komme inn til samlingssalen via rommet bak kjøkkenet. I så fall kan alarmen 
gå.) 
 
 

Nøkler 
Tagen: 
Nøkkeltagen skal vises foran leseren som er på utsiden av hoveddøren. Rødt lys betyr at 
døren er låst, grønt lys at døren er åpen.  
 
Tagen gir tilgang kl. 15-23 på hverdager og kl. 6-23 i helgene og på helligdager. Ved annet 
behov må skolen kontaktes. Ved behov for assistanse ring G4S 24 timers 
assistansetelefon 22 70 66 03 eller alarmsentral 810 30 333. 
  
Nøkkel merket K9 går til følgende rom: 
Hallvaktrommet 
Galleriet 
Selve hallen 
Utstyrsskap i hallen (til volleyballutstyr og innebandyvanter) 
”Vaskerom” i hallen 
Musikkrom i hallen 
 
Nøkkel merket K21 går til alarmen 
 
Ellers er det nøkler til følgende fasiliteter på nøkkelknippet: 
Nøkkel til garderobene og kiosken 
Lysene i hallen 
Skilleveggen i hallen 
De store basketkurvene i hallen 
Sjalusien på kjøkkenet 
Basketrom i hallen 
Hengelås til kioskskap og kjøleskap 
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Del 6: Uvedkommende 
 
Hallvakten skal passe på at uvedkommende ikke oppholder seg på anlegget 
Det er kun personer som har fått tildelt treningstid eller kamptid som har tillatelse til å 
oppholde seg på anlegget, dvs. i hall og garderober. De som ikke har tilknytting til de lagene 
som har treningstid eller halltid skal vises bort. Dette gjelder også under «åpen hall» 
arrangementene. En kan vise til reglement hengt opp ved inngangen til hallen. Ved 
problemer, kontakt nærmeste kontaktperson/oppmann i Kjelsås Idrettslag. 

 
Alle former for trusler, mot andre trenende eller mot hallvakt, skal sies fra om/meldes til 
 

Majorstua politistasjon (22 66 90 50: si det er fra Engebråtenhallen), 
 
eller ved å kontakte nærmeste kontaktperson i Kjelsås Idrettslag. Hendelsen må uansett 
loggføres i vaktprotokollen.  

 
Uvedkommende kommer seg ofte inn via åpne nødutganger. Derfor må disse sjekkes både 
når hallen åpnes og når den stenges. Det må noteres i vaktprotokollen om nødutganger er 
benyttet til adkomst uten at hallen har vært åpen. 

 
Biler skal ikke parkere foran inngangen. De står da i veien for eventuelle 
utrykningskjøretøyer. Sjekk en gang i timen om biler er parkert der, og fest en lapp på ruten. 
(Lapper skal ligge på eller i skrivebordet, eller henge på oppslagstavlen. Hvis det ikke er 
lapper, noter det i protokollen.) 

 
 
 
 
 



Hall- og kioskvaktinstruks for Engebråtenhallen, oppdatert okt. 2015    10 

Del 7: Innbruddsalarm 

 
Straks innenfor hoveddøra til høyre (bak en liten vegg) er det 3 alarmbrytere. Alarmen til 
hallen er merket ”Idrettshall”, og er den lengst til venstre. Nøkkelen merket ”K21” skal 
benyttes. 
 
Skulle alarmen gå av ved en feil, må en varsle den det står på en lapp på vaktrommet at 
skal kontaktes, slik at en kan hindre utrykning. En uttrykning er kostbar. 

 
 
a) Rutiner ved ankomst   
   
Bruk alltid bare hovedinngangen (ved vaktbua) ved ankomst. 
 
Vakten skal alltid slå av alarmen merket ”Idrettshall” med en gang han/hun kommer inn av 
hoveddøren. Vakten må være rask, da det er mindre enn 3 minutter døren er låst opp til 
alarmen går av. Alarmen slås av ved å vri nøkkelen mot venstre (”AUS”) så langt det er 
mulig. Deretter vris nøkkelen forsiktig tilbake til utgangspunktet og trekkes ut. Vær nøye 
med ikke å vri for langt slik at alarmen aktiveres igjen. Vent noen sekunder etter at nøkkelen 
er trukket ut for å se at det røde kontroll-lyset på bryteren ikke kommer på.  

 
Kontroll: Alarmen er på om den lyser rødt, av om den ikke lyser. Om den lyser rødt, vris 
nøkkelen på nytt. 

 
 
b) Rutiner under vakten 
 
Ikke gå utenfor hallens ansvarsområde (merket på tegningen på oppslagstavla) selv om det 
skulle være mulig. De har andre alarmsystemer som kan være aktive, selv om alarmen på 
vårt område er av. For eksempel kan en komme inn i samlingssalen via rommet bak 
kjøkkenet. Men da kan skolens alarm gå. 
 
Dersom noen vil inn på rom utenfor hallens ansvarsområde, skal det henvises til skolens 
egen tilsynsvakt.  

 
 
c) Rutiner ved stenging 

 
Når vakten skal stenge, vent til alt annet er i orden og det er sikkert at hallens område skal 
forlates. Alarmens slås på ved å vri alarmbryter mot høyre (”EIN”), så langt som mulig. 
Deretter vris nøkkelen forsiktig tilbake til utgangspunktet og trekkes ut. Vær nøye med ikke 
å vri for langt slik at alarmen slås av igjen.  
 
Vent noen sekunder til det rød kontroll-lyset på bryteren kommer på. Gå deretter direkte og 
raskt ut av hoveddøra og lås den med tag’en. 

 
Dersom skolen har arrangementer gående når hallvakten forlater området, skal alarmen for 
hallen likevel settes på. Skolens egen alarm overstyrer fellesområdene. Skolens alarm går 
automatisk på kl 23:00. 
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d) Nærmere om virkemåte for alarmen 
 
Det er tre alarmområder, som kontrolleres av her sin bryter. Det er ”Idrettshall”, 
”Fellesområde”, ”Adm/undervisning”. Disse har en automatisk deaktivering mellom 06:00 og 
23:00 på hverdager og mellom 06:00 og 18:00 på lørdag. Ellers er alarmen aktiv. Dette kan 
overstyres ved å vri nøkkelbryter mot ”AUS”. Da er alarmen av. Derfor den rutinen når 
vakten kommer. 
 
”Idrettshall” styrer alarmen i hallens ansvarsområde, men ikke i resten av skolen 
Derfor er det viktig at ingen ikke beveger seg utenfor ansvarsområdet. 
 
Alarmen reagerer på bevegelse. Hvis alarmen er aktiv når vakten låser seg inn, vil den ikke 
slå til før det er gått nærmere 3 minutter. Dette for at en skal kunne rekke å deaktivere 
alarmen. Derfor er det viktig at vakten rask med å slå av alarmen. 
 
Alarmutstyret befinner seg bak døra på kjøkkenet. 
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Del 8: Brannalarm 

 
Brannalarmen varsler Brannvesenet automatisk! 
 
Kontrolltavlen for brannalarmen er rett utenfor vaktrommet. Det kommer av og til en forsiktig 
piping fra vaktmesterrommet, dette er ikke noe å bry seg om. 

 
HVIS BRANNALARMEN GÅR:   
 Ta på deg refleksvesten.  

 Gå til panelet på veggen utenfor hallvaktrommet. 

 Sjekk hvor alarmen er utløst.(la alarmklokkene ringe, det er STRAFFBART å stanse 
alarmklokkene før man vet om det brenner) 

 Gå til det stedet hvor alarmen er utløst, for å se om det brenner. 

 
Hvis det brenner: 
 
FÅ FOLK UT AV BYGNINGEN! 

 
 Sjekk alle rom, garderober, toaletter etc. 

 Husk å lukke dører etter deg, dette for å sinke røyk og flammer i å spre seg. 

 

 Rømningsveier er:   
 2 Dører fra nede i hallen. 
 1 Dør i enden av galleriet. 
 1 Dør i enden av gangen v/toaletter v/inngangspartiet 

 

 Hjelp barn/personer med behov for hjelp. 

 Prøv å slukke, begrense brannen: 
 Det er slangeskap nede i hallen og et oppe på galleriet. 
 Det er også et brannslukningsapparat på hallvaktrommet 

 

 Ta imot Brannvesenet, orienter dem om hva som har skjedd 

 
Ved falsk alarm: 

 
Ved falsk alarm, og du er helt sikker på at det ikke er brann, gjør følgende: 

 

 Ring 110 

 Passord for avlysning av utrykning står i lokal beredskapsplan 
 Brannalarmen varsler Brannvesenet automatisk! 
 Adressen  er: 

Engebråtenhallen, Engebråten ungdomsskole. 
Kapellveien 120 
0493 Oslo 

 

 Gå tilbake til brannvarslingspanelet, trykk ”avstill klokker” 

 Brannalarmen skal da stoppe. 

 Trykk ”tilbakestill”, dette vil re-sette anlegget. 

 Sjekk at det står ”normal drift” i displayet. 

 Når situasjonen er avklart og ting har roet seg, skriv rapport i hallvakt boka. 

 Varsle ved å sende sms til Bent Gether-Rønning (413 13 221) 



Hall- og kioskvaktinstruks for Engebråtenhallen, oppdatert okt. 2015    13 

Del 9: Førstehjelp 
 

 Få oversikt over skadeomfang, vurder varsling på medisinsk nødtelefon 113 

 Ved varsling til 113:  
 Hvem: Si navnet ditt, samt at du er hallvakt i idrettshall. 
 Hva: Hva har skjedd?, hvor mange er skadet, hvilken skade er oppstått. 

Du er på adresse:  
 
Engebråtenhallen, Engebråten ungdomsskole. 
Kapellveien 120, 0493 Oslo 

 
Ved store skader eller hvis du er i tvil om hva du skal gjøre: Ring 113 
                                  
Iverksett førstehjelp og gjør det du kan frem til hjelp er på plass! 
 
Det finnes forklarende veiledninger/brosjyrer i førstehjelpskofferten. 
 
Den oransje kofferten er plombert, dette for å sikre at innholdet er på plass når behovet er 
der. 
 
For mindre skader som: skrubbsår, behov for isposer, sportstape etc.: bruk en av de blå 
koffertene. 

 
Ved ulykke/skade oppstått i Engebråthallen skal det, når situasjonen er avklart, rapporteres 
i vaktjournalen, sendes sms til Bent Gether-Rønning (413 13 221) 
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Ordensregler for Engebråten idrettshall 
 
 

1. De ansvarlige ledere og instruktører må påse at ordensreglene 
blir overholdt. De plikter å rapportere skader som måtte oppstå på 
lokalet, utstyr og inventar til vakten om kvelden og i helgene. 

 
2. Det er kun trenere og spillere som skal oppholde seg i 

garderobene. Før dusjene forlates skal kroppen være tørr. 
Vannsøl i ganger og garderober må ikke forekomme, og 
vannsløsing i dusjen bør ikke forekomme. 

 
  Ballspill i garderober og i gangen er ikke tillatt. 
 

3. Det er ikke tillatt med utesko i hallen. Joggesko og turnsko skal 
ikke sverte, og bruk av knotter eller pigger er ikke tillatt. 

 
All bruk av krukkeklister -på ball, hender, sko, tøy - er strengt 
forbudt. Kun bruk av godkjent klister.  
 

 4. Hallen påtar seg intet ansvar for verdisaker. 
 

5. Ved arrangementer/kamper skal arrangøren stille nødvendig 
ekstravakter etter samarbeid med driftskomitèen. 

 
6. Røyking/snusing er ikke tillatt hverken i hallen, garderober, dusjer 

eller ganger.  
  

7. Treningsutstyr som brukes skal settes tilbake på plass. Alt utstyr 
må be handles med forstand. 

 
 
Enkeltpersoner, lag og grupper som overtrer ordensreglene, kan nektes 
adgang til hallen eller leie av hallen. 

 
VED ALLES HJELP - VED AT HVER ISÆR HOLDER DET RYDDIG OG PENT 

KAN VI FORTSATT KOMME TIL RENE OG PENE GARDEROBER OG FIN HALL. 

 
Åpningstid hverdager: kl. 15.45-22.30  

(dvs. at alle spillere må være ute slik at hallen kan stenge kl. 22.30) 

 
 


