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     Tilsluttet: Norges idrettsforbund, Vest-Agder idrettskrets, Norges fotballforbund, Norges håndballforbund, Norges bueskytterforbund, Norges volleyballforbund 

 

Noen punkter å følge ved bruk av PX 35993 minibuss! 
 

1) Nøkkelen signeres ut inne på YX i Vanse, husk skriv hvor du skal og med hvem. 
2) Farts skive 

Bilen skal alltid kjøres med oppdatert skive. Skivene ligger i hanskerommet i 
rød/brunn mappe. 
Ny(tomme) i venstre lomme og brukte i høyre lomme. 
Skiven må fylles med følgende: 

       På toppen: 
� Navn på sjåfør + Hvor du kjører fra og hvor du avsluttet din kjøring. 
Til venstre på skiven skal følgende inn: 
� Dato + Registrerings nummer PX 35993. 
På bunnen skal det står følgende:   
� KM inn + KM ut 

a) Fartsskiven skal inn i det ØVERSTE sprekken på ”displayet” med data`n 
opp(rett over ratt stammen). Når bilen er klar for kjøring sluttet KM 
standen å blinke. 

b) Etter end kjøring trykker du på den STORE knappen til venstre for 
sprekken da kommer skiven ut etter en liten stund. 

c) Arkiver kjøreskiven i den høyre lommen i mappa. 
d) HUSK DET ER STORE BØTER PÅ DE SOM KOMMER I KONTROLL OG 

IKKE DEN SKRIVEN ER RETT UTFYLT! 
3) Du må også huske å skrive i loggboka i bussen med følgende: 

a) Navn på sjåfør, dato, Idrett(fotball, håndball o.s.v.), KM ut + KM inn 
b) Bilen tilstand, noe spesielt med bilen som lys, vindusviskere o.s.v. 

4) Vedlikehold 
a) YX sørger for at det alltid er diesel, olje og ren utvendig. 
b) Dere som sjåfører/trenere holder den ren inne i, og sørger for at søppel 

o.s.v. blir tømt. 
5) SIKKERHET 

a) Ettertrekking av hjulmuttere. Det må dere være obs, det ligger til høyre for 
førersete utstyr for å gjøre denne jobben. Så husk overgang 
høst/vinter(vinterdekk) og vinter/vår(sommerdekk) 

b) Informer om beinene skal være på gulvet, og de som er over 15 år må selv 
betale boten dersom de ikke har sikkerhets selen på. 

6) Minibussoppsyn, Trygve Torkildsen, mob.: 915 67 307 e-post: trtorkil@online.no. 
Trygve tar turen innom bussen en gang i uken for å se alt er ok. SKULLE DET 
SKJE NOE SOM TILSIER AT BUSSEN IKKE KAN BRUKES FØR EVT REP. 
RING SNAREST(ikke vent til du er hjemme) TIL TRYGVE. Da har mulighet for å 
ta kontakt med neste bruker, takk! 

 
Åpningstider på YX: Åpner man-fre kl.07.00, lør kl.08.00 og søn kl.10.00, stenger 
alle dager kl.22.00!  
 
Kjørestad 13.jan.12/hke     
 


