
ORDENSREGLEMENT FOR VEGÅRSHEIHALLEN.

1. Etter vanlig bruk kreves det ikke rengjøring fra brukers side annet enn 
hvis dette er spesielt avtalt.

2. Det forventes at brukeren rydder alle apparater tilbake på markerte 
plasser, og at alt øvrig sportsutstyr ryddes på plass. Alle personlige 
effekter fjernes ved treningsslutt slik at renholder ikke behøver å rydde 
før vask.

3. Kostnader forbundet med rydding før vask kan bli fakturert til ansvarlig 
bruker.

4. Bruker plikter å kun benytte de arealer som er avtalt. Bruk av annet areal 
vil medføre økte renholdsutgifter som vil kunne faktureres ansvarlig 
bruker.

5. Låsbare oppbevaringskap i korridoren er til allmenn benyttelse under 
trening. Det er ikke anledning til å benytte disse skapene til oppbevaring 
ut over treningstiden. Dersom oppbevaringskap benyttes kontinuerlig 
over flere døgn uten særskilt avtale, vil låsen bli klippet og innholdet bli 
behandlet som gjenglemt utstyr.

6. Dersom det fra lag og foreninger ønskes låsbart skap for lengre tids 
oppbevaring av utstyr, må dette bekostes av de det gjelder og avtales med 
vaktmester. 

7. Ansvarlig bruker har ansvar for at dører er låst når hallen forlates.
8. Brannbeslag er montert på dørene i rømningsveiene. Disse skal ikke 

benyttes annet enn ved brann. All annen bruk kan skade dørlåsene og er 
derfor ikke tillatt.

9. Det er bevegelsessensorer i alle rom med unntak av i selve hallen og i 
kantina. Bruker må påse at hallens lys er avslått ved endt bruk. Alle 
øvrige rom regulerer seg selv.

10. Alle låsbare inne dører, unntatt dame og herregarderobene, skal være låst 
etter bruk av hallen.

11. Mat og drikke tas ikke med inn i hallen ved vanlig trening, med unntak 
av vann og sportsdrikk..

12. Det er ikke tillatt med fottøy som sverter på gulvet. Innesko skal brukes.
13. Bruk av rullebrett og rulleskøyter på hallgulvet er ikke tillatt.
14. Utstyrslagrene er ment til lager og skal ikke nyttes til trening eller lek.
15. Ved all bruk av hallen skal det alltid være en ansvarlig leder over 18 år til 

stede.

Ha en fin treningsøkt!


