
 
 
IL Trio Vollevball-Instruks tilsynsvakter Husneshallen 
 
 
Dette dokumentet beskriver grovt viktige forhold Vedrørande tilsynsvakter i Husneshallen. 
 

Ved oppstart av vakta 
 
Tilsynsvakter hentar nøkkel på Statoil Husnes før si vakt (spør personalet etter nøkkel til 
Husneshallen). Vedkomande som skal vera vakt skal henta nøkkel og møta i Husneshallen i 
rimelig tid før vakta startar. 
 
Slå på lys i vestibyle og hallen 
 

Under vakta 
 
Tilsynsvakta skal føra tilsyn med hallen, hindra uønska adferd samt yta service til brukarane. 
Base for tilsynsvakta er kontor inne i hallen ("sekreteriatet"). 
Tilsynsvakta skal jevnlig utføra følgjande i løpet av vakta : 

• Gå rundar og sjekke at det ser nokolunde ryddig ut i garderobar, toalett, vestibyle, 
  tribune samt sjølve idrettshallen 
• Fylle på såpe, toalettpapir m.m. ved behov (finnes i teknisk rom "bak kiosk") 
• Yte service til brukarane på foresp0rsel (levere ut nøklar til ballkorger, heise opp/ned 
  skillevegger, m.m.) 
 

Dersom brukarar av hallen forlet denne i ein uakseptabel (flasker/boss osv.) bør trenar/leiar 
for gruppa som er der kontaktast umiddelbart. 
 
Evt. spesielle hendelsar osv. noteres i "vaktbok" som ligger på kontoret til tilsynvaktene. 
 

Ved avslutning av vakta 
 

• Idrettshall, samtlige garderobar, toalett, vestibyle og tribune skal gåast over og boss 
   utanom bosskorger osv. skal fjemast. 
• Det skal sjekkast at branndørar/rømningsvegar (3 stk i hall, 2 stk på tribune) er låst 
• Dør til tilsynsvaktrom/sekreteriat i hall skal låsast 
• Dør til "teknisk rom" ("bak kiosk") skal låsast 
• Dør mellom vestibyle og idrettshall skal låsast 
• Dørar mellom vestibyle og "garderobegangar" skal låsast 
• Lys skal slåast av i hall, samtlige garderobar, vestibyle, og toalett 
• Ytterdør skal låsast – nøkkel leverast på Statoil 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Branninstruks for Husneshallen 
 

Ved utløyst brannalarm: 
 

1. Sjekk kor det brenn. 
 

2. Alle evakuerer husneshallen så raskt som rad er gjennom 
næraste utgang. Sjå til at ingen går inn i bygget. 
 

3. Oppmøteplass på parkeringsplassen på austsida av 
Husneshallen. 
 

4. Ring brannvesenet tlf. 110. Fortel kor det brenn, omfanget, 
namn og telefonnr. til annmelder. Ta på refleksvest. 
 

5. Lukk dører og vindu. 
 

6. Forsøk å sløkkje. Tenk eigen sikkerhet. 
 

7. Dersom det er personskader,  sjå til at desse får hjelp. 
 

8. Møt og informer brannvesenet når dei kjem. 
 

9. Politi og brannvesen har ansvaret når dei er på plass. Hjelp til. 


