
 
HOLMENHALLEN 

 
Instruks for Asker SK Håndball i Holmenhallen 

 
 
Generelt  

 
I prinsippet skal de samme oppgaver utføres i Holmenhallen som i Leikvollhallen. 
Denne instruksen er kun ment å supplere de øvrige instrukser for aktiviteter i 
Leikvollhallen. 

 
Viktig !!! 
 

 
Alt utstyr og varer må medbringes fra Leikvollhallen (kjøpes inn). Bruk loddbøker til 
inngang og gule lapper til utvisninger. Det er tidtakingsklokke i hallen.  

 
Opplåsing/nøkler 

 
Holmenhallen skal alltid være betjent. Tlf til hallen 66 77 68 71. Skulle det være 
problemer ring evt vaktmester i Askerhallen tlf 66 90 72 30/47 48 94 76  

 
Praktiske 
forhold  

 
Vaktmester setter opp tidtakingsklokke.  
Søppel legges i container utenfor. 
 
NB: Ta med skjøteledning fra Leikvoll. 
 
Vann må hentes. 
 
Pass på klisterbruk – også under oppvarming i gangareal. Informer alle oppmenn om 
at det kun er tillatt med vannbasert klister, og at hjemmelagets oppmann må følge 
med under oppvarming. Om det skulle komme klistermerker på vegger med mer må 
disse fjernes. 

 
Utstyr til 
kafeteria 

 
Det finnes ikke utstyr til kafeteria i Holmenhallen - alt må medbringes. Det står en 
kasse som kan benyttes til transport av  kaffetrakter, vaffeljern, kanner, toastjern med 
mer i plastkasse i bod i hall A i Leikvollhallen (nærmest inngang). Alt annet som 
pølsekoker, kaffe, kopper, servietter, syltetøy med mer må også handles 
inn/medbringes fra Leikvollhallen.  
 
Bruk ”loddbøker” til inngang og gule lapper til å angi tid for utvisninger (må 
medbringer/kjøpes). 
 
Det skal alltid serveres vafler, kaker og toast eller pølser. Ved 3 eller færre kamper 
kan en velge å droppe servering av pølser og toast. 
 
NB: Utstyret skal tilbakeleveres i leikvollhallen snarest mulig 
 

 
Veksel 

 
Benytt veksel som er i Leikvollhallen, men sørg for at det blir lagt tilbake (kr 1000 i 
smått). Dersom det også er arrangement i Leikvollhallen må det skaffes annen veksel 
til Holmenhallen. 
 

 
Spørsmål, 
mangler, gode 
råd og annet 

 
Rettes til hallkoordinator Kjell Tollefsen, mob 91376083, kjellrto@start.no 

 
 


