
                                                                                                         

HALLANSVAR PÅ BORTEBANER: 

Når RIL har hallansvar i andre haller enn Sukkevann- og Håneshallen må dere 

hente nøklene i Idda Arena. Dere henvender dere i kiosken der helst før 

kl.19.00. De har åpen hver dag. Dere får utdelt nøkler og instruks.  

Sekretariat koffert, pengeskrin og kioskutstyr må hentes på RIL Huset.                                                  

a. Du kommer deg inn hovedinngangen i klubbhuset med å låse opp den grå metallboksen med 

kode 2012 på høyre side av døren. Der finner du et nøkkelkort som du drar i kortåpneren og 

bruker kode 5000.   

b. I MØTEROM 1 kommer du inn med samme kode (5000) som i klubbhuset (til venstre for heisen). 

Der finner du arrangementskoffert og kasse som står Hånes på. I kassen ligger nøkkel til 

Håneshallen og nøkkel til kioskskap. 

c. Du låser igjen klubbhuset med samme kode når du går ned i hallen. Husk å legge på plass 

nøkkelkortet i metallboksen. 

 I Gimlehallen er det ikke kioskdugnad hvis ikke annet er avtalt. 

Idda Arena, tlf. 38 07 54 11. 

 Pakkeliste: 

Pakkes i kasse som står på kiosklageret. Her er det lov å bestemme litt selv 

hvordan dere vil organisere dere, om dere vil kjøpe inn frukt eller nøtter. Bake 

kake og boller isteden for å steke vafler. Det er lov å være kreative;) 

• Brus, 3 kasser 

• Kaffe 

• Filter 

• Kanne 

• Trakter 

RUTINER – NÅR RIL HAR ARRANGØRANSVAR 

PÅ BORTEBANER (GIMLE, HAVLIMYR, 

BADMINGTON, AQUARAMA OG IDDA HALLEN) 



• Kopper 

• Servietter 

• Vaffeljern 

• 2 skjeer, kniv og gaffel 

• Syltetøy 

• Klut - engangs 

• Tallekener 

• ”padde” og skjøteledning 

• Pengeskrin 

• Sekretariat koffert  

•  

RUTINE – KIOSK 

- Alle som håndterer mat bruker engangshansker. 

- Varer er inne på lager. Gi beskjed hvis noen mangler til kioskansvarlig. 

- Hold orden underveis og pass på hygiene. 

- INGEN ENDRER NOE PÅ PRISLISTEN 

- Ingen forlater kiosk før avløser har kommet. 

- Lås brus skap og heng opp nøkkel på dørlista inne på lager. 

- Lås lageret. 

- Kasse telles av to personer og signeres av begge. Pengene legges i konvolutt. 

Ark og konvolutt ligger på kjøkkenbenken eller i kassen (1000kr i vekslepenger 

legges i kassa) 

- Kasse og sekretariatkoffert settes tilbake i Møterommet 1 i RIL huset. Konvolutt 

med oppgjør legges i postkassen som er montert på Møterommet. 

Lurer du på noe angående kiosk?             

Ring Annette mob: 90632039 

Husk at alle som er satt opp på dugnad må ta med noe. 

Halvparten 3 liter RIL vaffelrøre og andre halvpart frukt. 

 



RUTINE – SEKRETARIAT 12 år og eldre.  

- Dere som skal sitte i sekretariatet må ta ut kamprapporter som skal tas 

med til sekretariatet. (bli enige om hvem som tar de med) 

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.  

 

- 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 (se egen veiledning). 

- 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 tidtageranlegg og låser hallen i samarbeid med kioskpersonell. 

- Sjekke at alle kamprapportene ligger i kofferten. 

- Kamprapportene skal gis til de spillende lagene og de skal fylles ut i god tid før 

kampstart. 

- 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 ned i egen kasse i 

klasserommet på klubbhuset sammen med kofferten. 

 

RUTINE – SEKRETARIAT 11 år og yngre. (Aktivitetsserien/Miniringen)  

- De som skal sitte som tidtager og sekretær skal møte 30 min før første kamp. 

- Sjekke at tidtageranlegget fungerer (se egen veiledning). 

- 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 tidtageranlegg 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! Målene i Sukkevannhallen festes 

med 4 bolter pr mål. To av disse som er fremme stikkes bare ned i gulvet, 

mens de 2 bakerste skal skrus ned i gulvet. 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 

 

 

HUSKELISTE FOR HAVLIMYRHALLEN 

1.  OBS! Ny inngang til hallen, i hjørnet mot skolen. Følg skilting. Brikken 

holdes foran sensor ved siden av døren. Tast inn 19 foran kode som står 

på nøkkelknippet, avslutt med firkant-tast. (om døren går i lås, må 

brikke aktiveres igjen, med kode) 

2. Lys i hallen skrus på fra første lærergarderobe, brytere på veggen i 

garderoben. 

3. Dersom resultattavle skal benyttes, ligger den i garasjen nærmest 

nødutgang inne i hallen. Bruksanvisning til denne ligger vedlagt. I 

samme garasje ligger det mikrofon, et bord og stoler, samt anlegg. 

Nøkler til anlegg finner dere på utlevert knippe. Dette bes lagt tilbake 

på plass etter bruk. 

4. Feiekost, søppelsekker, toalettpapir, og rengjøringsutstyr finnes i 

bøttekott i gang før garderober. Husk at det er forbudt med bruk av 

klister i hallen. Klisterbruk vil medføre bot for arrangør. 

5. Ball-nett og mer/mindre lys i hallen styres fra skap på veggen midt i 

hallen. Benytt nøkkel som henger ved skapet. 



6. Ved brannalarm skal alle forlate bygget snarest, brannvesen blir direkte 

varslet. 

7. Etter arrangements-slutt skal lokalet ryddes og utstyr settes på plass, 

garderober feies, lys slukkes og søppel medtas. 

8. Utlevert nøkkel bes returnert tilbake til Idrettskontoret.  

OBS! Ved problemer, kontakt klubbkontor, evt. kontakt: 

Idda Arena, tlf. 38 07 54 11. 

 

Huskeliste for Gimlehallen – VIKTIG sjekk først om dere skal låse 

opp. Ofte er det de som har kiosken som skal åpne og lukke hallen. 

 

1. Lås deg inn i tredør ved inngang Vest. 

2. Slå av alarm ved å vri nøkkelen mot av til det røde lyset slukker. 

3. Åpne skap vedsiden av alarmen og slå på lys i ganger, garderobe 3 og 4  

4. gå inn på kontor og slå på lys i hallen 

5. Gå ut i hallen og lås opp nødutganger heng hengelåsen på stanga og lås 

hengelåsen så den ikke forsvinner. 

6. Lås opp hoved dør. 

7. Lås opp herregarderobe 3 og damegarderobe 4, lås garderober som 
ikke skal brukes. 

8. Trenger dere Lyd anlegg er strømbryteren for denne på kontoret ved 

brunt skap. 

9. Miksepulten skrues på bak ved strømledning ikke røre standby 

knappen den skal stå på 0 

10. Etter arr. slutt SKAL lokalet ryddes, også garderobene. Søppel kastes i 

container bak Gimlehallen.  

11. Etter arrangementslutt skal lysene i hallen og garderobene slåes av. 

12. Husk alle dører som er låst opp skal også låses igjen. 

Vakttelefon: 380 75 411. 



 

Huskeliste for Idda Arena flerbrukshall 

Ved helgearrangementer 

 

1. Parkering for Idda Arena er på plassen til venstre for hovedinngang 

eller på grusplassen. 

2. Åpningstider for inngangsdør avtales på forhånd. Nøkkel til garderober 

etc kan hentes på Idda Arena mellom kl 07.00 – 20.30 man – fre. 

3. Garderobene ligger i underetasjen. 

4. Lysbrytere til hallen er i den første instruktørgarderoben. 

5. Betjeningsenhet for resultattavle står i Speakerbua og kan hentes ut 

ved hjelp av utlevert nøkkel. 

6. Bord og stoler til sekretariat står i en av de to garasjene nærmest 

scenen. 

7. Mopper, koster, søppelsekker/poser finnes i rom merket ”Rengjøring” 

inne i hallen. (Hvis låst, kontakt vakthavende) 

8. Eventuelt kiosksalg må avtales på forhånd. 

9. Etter arrangement skal hallen og garderobene ryddes og all søppel skal 

kastes på søppelrom og det settes i nye poser i søppeldunker. Minimål 

settes på plass, basketkurver heises opp osv. 

10. For å komme til søppelrom må du gå gjennom korridoren 

v/hockeygarderobene og inn til høyre i enden. Deretter er det første 

dør på venstre hånd. 

11. Ved brannalarm skal alle forlate hallen. Brannvesenet kommer direkte 

hvis alarm utløses, og de vil slå av en eventuell blindalarm. 

12. Inngangsdøren vil låse automatisk til avtalt tid. Hvis døren er låst når 

dere skal forlate hallen, må dere trykke på den hvite bryteren med 

nøkkelsymbol til venstre for døren for å komme ut. 

13. Utlånsnøkkel leveres igjen ved første anledning. 

14.  

Ved eventuelle problemer, kan dere kontakte vakthavende på Idda Arena på 

kveldstid og i helger på tlf: 38 07 54 11 



Huskeliste for Badmintonhallen. 

1. Lås deg inn i kontoret i vestibylen. (første dør til venstre)  
2. Slå på lyset i hallen ved å vri bryter, hovedbryter hall, mot høyre. 

Bryter, 9 baner, skal også stå mot høyre. Dersom det er behov for 
ekstra lys, kan de to bryterne for overlys, midtre rad og yttervegger, 
vries mot høyre. Dersom ikke lysene langs veggene blir tent, må 
bryter på sikringskap settes på. Sikringsskapet, med bryter på 
utsiden av dør, er i gangen mellom trappeoppgang og garderober. 

3. Husk å låse kontoret når du forlater rommet. 
4. Kafeteriaen i 2. etg. SKAL være låst. Dersom arrangør ønsker å ha 

oppe kafeteriaen, må Kr.sand Badmintonklubb kontaktes. 
5. Mikrofon, panel for resultattavle og nøkkel til koplingsboks (ved 

brannskap midt i hallen), er i skap i mediarom i 2. etg.  Lås døren når 
du forlater rommet. 

6. Basketballstativene er i lagerrommet i hallen, under klokka. Vær 
nøye med monteringen. Stativene er tunge og kan være MEGET 
farlige ved uforsiktig bruk.    

7. Bryter for strøm til tavla er på veggen under klokka i hallen.  
8. Målforminskere henger på veggen i hallen mot Odderneshallen. 
9. Etter arr. slutt SKAL lokalet ryddes, også garderobene. Dersom det 

har vært kioskvirksomhet, må søppel medtaes. 
10. Ved brannalarm skal alle forlate hallen. Brannvesenet kommer 

direkte dersom alarmen utløses, og de vil slå av en evt. blindalarm. 
11. Før anlegget forlates, kontroller at ALLE rømningsdører er låst, alle 

vannkraner stengt. 
12. Etter arrangementslutt skal lysene i hallen og garderobene slåes av. 
13. Lås ytterdøren, utlevert nøkkel skal leveres på Idrettskontoret. 

 
 
Aquarama hallen 
 

Utstyr for kamp: 

Bord og stoler står i garasje nr 1. (alle kamper skal spilles på banen til høyre. 

Hvis dere har banen til vestre så avtaler dere bare med den klubben som er 

på høyre bane om å bytte bane.) 

Publikum /tilskuere skal oppholde seg på tribunen i 2 etg. Den skal være 

åpen. Tavlen for tidtaking ligger i metallboks på veggen i garasje nr 1.  

Koden er 1-2-3.  Fint om alt ryddes tilbake etter kamp. 


