
Åpning av Sukkevannshallen

Brikke til å åpne hallen finnes i nøkkelboks ved sideinngang til hall 1. Sideinngangen som ligger vendt
mot ballbingen

 Foreldrekontakt til hvert enkelt lag kan få kode til nøkkleboks ved å henvende seg på mail til
hovedforeldrekontakt i forkant av arrangement (gjerne et par dager før). TIPS: Alle trenere
skal også ha egen adgangsbrikke

 Finn nøkkelboks til venstre for dør.
 Åpne nøkkelboks med kode som du får fra lagets foreldrekontakt –Ta ut adgangsbrikken og

før over kortleseren (ingen kode trengs) Adgangsbrikken skal ALDRI fjernes fra nøkkelboksen
 Sidedøren skal nå være åpen
 Når man kommer inn i hallen må man inn i vaktrommet. Dette er tredje dør på venstre hånd.
 På høyre side av dør til vaktrom er det en nøkkelboks. Kode 2012. Her henger en

adgangsbrikke som man fører over kortleseren under. Denne brikken skal ALDRI fjernes.
 Nøklene man trenger videre i hallen henger på knaggrekken på venstre side når man kommer

inn på vaktrommet. Ta med nøkkelknippet merket sukkevannshallen. TIPS: Mangler disse
nøklene kan det være lurt å sjekke om de står i mekanismen til å heise/senke
basketballkurvene. Dvs. at de står i en av låsene bak sekretariatsbordet i hall 1

 Sett på lys i hall. Kamplys finnes i hvitt skap til venstre når man kommer inn i vaktrommet
 Bruk vaktmesternøkkel/t-nøkkel på nøkkelknippet til å sette hovedinngangen åpen. Dette

gjøres ved å sette nøkkelen inn i det lille hullet under låsetappen på hoveddøren når man
åpner.

 Dør til hall 2 åpnes automatisk om den skal være åpen. Denne skal vi ikke bry oss om
 Dør mellom Hall 1 og 2 skal alltid være lukket og låst

Lukking av Sukkevannhallen

 Sett t-nøkkel/vaktmesternøkkel inn i døra igjen – slik at døren går i lås når den smekkes.


