
Huskeliste og instruks for Håneshallen.
Hente nøkkel til Sukkevannshallen (Det du trenger til Håneshallen ligger på vaktrommet i Sukkevannshallen)
Du kommer deg inn hovedinngangen i klubbhuset med å låse opp den grå metallboksen med kode 2012 på venstre 
side av døren. Der finner du et nøkkelkort som du drar i kortåpneren og bruker kode 5000. 
Nøkkel til Sukkevannshallen henger inne på vaskerommet i første etasje med toalettene. Legg nøkkelen tilbake på 
plass når du har hentet ut tingene og før du drar videre til Håneshallen.

På vaktrommet i Sukkevannshallen finner du kamprapporter, arrangementskoffert og nøkkel til Håneshallen. Når på 
slutten av dagen skal alt legges på plass igjen i vaktrommet. Kamprapporter legges i hylle på veggen merket til dette.

Når du kommer til Håneshallen, lås deg inn i blå hoveddør. Alarmen er utkoplet i utleietiden.
Nødvendig utstyr i materialrom til høyre i vestibylen og i garasjen inne i hallen. 
Nøkkel er den samme som hovednøkkel.
Alle lys i anlegget slåes på i læregarderobe. (Dør mellom gutte og jentegarderobe.)
Husk å låse materialrom og lærergarderobe når du forlater rommene. 
Nødvendig utstyr rigges til. Fjernkontroll til resultattavla ligger i materialrommet. 
Strøm til heisvegg og basket er i et skap på veggen.
Målforminskere og volleyballutstyr ligger i garasjen i hallen. 
Dersom garasjen er låst, er det egen nøkkel på utlånsnøkkel. Garasjeporten skal låses etter bruk.
Etter arr. slutt SKAL lokalet ryddes, også garderobene. Dersom det har vært kioskvirksomhet, må søppel medtaes.

Ved brannalarm skal alle forlate hallen. Brannvesenet kommer direkte dersom alarmen utløses, og de vil slå av 
en evt. blindalarm.

Etter arrangementslutt skal lysene i hallen og garderobene slåes av. Lys i vestibyle og gang slås av automatisk.
Se etter at alle har forlatt anlegget og lås ytterdøren.
Trenger du assistanse av driftsmessige forhold, lys, luft osv, kan kommunens vakttlf. Kontaktes 380 75411 (Idda Arena).
BRANN – alle må forlate hallen. Brannvesenet kommer automatisk ved brannalarm.

RUTINE – SEKRETARIAT 12 år og eldre.
•  Husk å få med kamprapportene
•  De som skal sitte som tidtager og sekretær skal møte 30 min før første kamp.
•  De som aldri har sittet sekr. MÅ lese seg opp, være tidlig ute, og helst være sammen med noen før de sitter alene.
•  Sjekke at tidtageranlegget fungerer.
•  Sjekke at garderobene er ryddige og rene når tiden tillater det.
•  Siste vakt for dagen rydder søppel i hall og garderober, demonterer og setter på plass tidtakerutstyr og låser 
hallen i samarbeid med kioskpersonell.
•  Kamprapportene skal gis til de spillende lagene og de skal fylles ut i god tid før kampstart om dette ikke er gjort på forhånd.
•  Det skal føres mål, adv, 2 min og rødt kort samt at halvtidsresultat og sluttresultat skal skrives inn i de rette rubrikkene 
(dette gjelder fra J/G 12 år og eldre).
•  Ringe inn resultater etter hver kamp. Resultat tlf. nr. står på kamprapportene. Skrive på at de er ringt inn med dato 
og klokkeslett.
•  Ferdig utfylte kamprapporter skal legges samlet inne på vaktrommet i Sukkevannshallen. Se egen hylle til disse.

RUTINE – SEKRETARIAT 11 år og yngre. (Aktivitetsserien/Miniringen)
• De som skal sitte som tidtager og sekretær skal møte 30 min før første kamp.

Du finner den ved å trykke på kampnummeret i terminlisten - på samme måte som før. Kamprapporten har ferdig 
utfylt informasjon om tid og sted, kampnummer og ResPIN/TlfID, lag og dommere.
•  Sjekke at tidtakerutstyret fungerer.
•  Sjekke at garderobene er ryddige og rene når tiden tillater det.
•  Siste vakt for dagen rydder søppel i hall og garderober, demonterer og setter på plass tidtakerutstyret og låser 
hallen i samarbeid med kioskpersonell.
•  Være med å montere mål (når det spilles to kamper samtidig for de aller yngste)
•  Husk å feste sikringsboltene i minimålene! Viktig å bli enig om hvem som har ansvar for dette, samt at en i tillegg 
sjekker, slik at det er to som sammen får ansvar for at målene blir forsvarlig festet. Ofte er man jo uansett 2 stk som 
monterer målene sammen, så dette medfører ikke mye merarbeid 


