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Informasjon om tilsynsvakt Kjennhallen

Rollen som tilsynsvakt har flere oppgave som at åpne og lukke hallen, være ansvarlig for en
eventuel evakuering og at det ser ryddigt ut. Derfor skal alle som har tilsynsvakt ha fått eller vil få
en innføring av rollen som tilsynvakten i regi av klubben.

I Kjennhallen vil vi ha tilsynsvakter som følger:
Vi som klubb vil kun ha tilsynsvakter når vi selv har arrangement i Kjennhallen.
Nøkkel til Kjennhallen:
Nøkkelkort vil dugnadsansvarlig hente for laget på Fjellhammer kontoret på fredagen i kontorstid
eller så avtaler man en tid for henting. Ring 67 90 50 60 eller send mail til post@fjellhammer.no for
å avtale tid for uthenting av kort.
Når du kommit in i hallen:
Utenfor hallens hoved inngang legger du Nøkkelkort forran leseren og slår in koden som du ser på
Nøkelkort og trykker på off* knappen og døren åpner seg.
For å komme in i vaktbua legger du Nøkelkort foran leseren og du hører et klikk så åpner seg
døren.
Du åpner hoved dørren permanent gjennom at dra nøkelkorten forbi korleseren som er ved
vaktbua 3 ganger. Her fikk vi beskjed i går om at døren åpnes permanent ved å dra kort 3 x
ved kortleser utenfor?
Du låser hoved inngangen dra nøkelkortet forbi kortleseren 2 ganger.
Viktig at du tar på deg den gule vesten og har på den under hele vakten sammen med nøklene til
hallen.
Ta en runde i hallen for å se hvordan det ser ut og gjør det bekant med sikkerhetsutstyret i hallen.
(Registere i boken inne i vaktbua om det er ok eller noen uregelmessigheter)

Lås opp eventuelle garderober til lagene og dommene.
Måltavler i hallen:
Disse ligger i romet som er til høyre når du går in i hallen. Tilsynsvakten kan bruke nøkel eller
nøkelkortet til å åpne døren.
Skillevegger:
Tilsynsvakten har nøkelen til skilleveggene og er behjelpelig med å kjør ned og opp skilleveggene.
Viktige telefonnummer:
I rutiner for bruk av Kjennhallen som ligger i vaktbua og på fjellhammer.no finnes telefonnummer
som kan ringes til ved behov.

Tilsynsvakt innføring Kjennhallen:
Dersom laget har fått tilsynsvakt i Kjennhallen så tar lagets dugnadsansvarlig kontakt med Camilla
som vil gi laget eller de som fått vaktene en innføring. I tillegg må de som har tilsynvakten lest og
forstått denne informasjonen.
camillamidtdal@gmail.com
Dugnadsansvarlig sender så in listen med navn på de som fått innføring i Kjennhallen
til post@fjellhammer.no

Ved alarm:
Tilsynsvakten er den som har ansvar for evakuering av Kjennhallen ved alarm.
Se til at alle kommer ut av hallen og oppsamlingsstedet er ved parkeringen ved Mailand skole
ovenfor hoved inngangen til Kjennhallen.
Om alarm går, utløser det automatisk utrrykning
Dersom du vet at det er falsk alarm ring 6491 3100 og se på hva som står på branntavla i foajen.
Oppgi hvem du er og hvorfor du ringer og hvor du er.
Tilsynsvakten er den som brann eller myndighet kommuniserer med. Tilsynsvakten får også
beskjed når man kan gå in i hallen på nytt.
Turnhallen
Brukere av turnhallen skal ha egne ansvarlige/tilsynsvakt tilstede. Som tilsynsvakt fra Fjellhammer
IL og andre, har man hovedsaklig tilsyn med fellesområder og hovedhallflaten.
Man bør likevel gjøre seg kjent med rømingsveier og evakuering fra turnhallen.
Ved en evtentuell evakuering bør turnhall tilsees etter at fellesområder og hovedhallflaten er tom.
Ved stenging av hall ved endt vakt, vil turnhall ikke være inkludert i rutinene for stenging.
Turnhall styrer seg selv ifm inn/ut av hall.
Handicap-toaletter
Alle handicap-toaletter er utsyrt med alarm. Disse utløses ved uhell en gang i blant. Ved utløst
alarm, vises varsel på dispaly i vaktrommet over lysbrytere til hall. Dørnummer (H-nummer) til
hvilket toalett det gjelder står i display slik at man kan skru av manuelt inne på gjeldende toalett.
Lys
Lys for hovedhall-flaten settes på «1» som er full belsyning. Trykk «0» for å slå av.

Det kommer ikke noe lag:
Dersom du har en vakt og det ikke møter opp noe lag, så kan du låse hallen etter 15 min.
På denne adressen kan du se hvilke lag som har fått tilgang til banene i hallene.
https://statisk.bestille.no/Time/StaticDay.aspx?key=3EE83121-E3E4-4B54-B432-1367E51453C0

Vaktplaner sendes ut fra administrasjonen om hvilke lag som har tilsynsvakt i hallen.

Du åpner Kjennhallen gjennom sett Nøkelkort foran leseren, slå in koden og avslutte med * ned til
venstre.

For å åpne vaktua så legger du nøkelbrikkaen forran kortleseren og du hør et pip og klikk så åpnes
døren. Inne her finner dere gule veste, nøkler til hallen og branntavlen for hallen. Her reglerer du
også lyset i hallen.

I Kjennhallen har du flere nødutganger.
Hoved inngangen, to oppe ved tribunen, to som går in til turnhallen fra parketten og to som gå rett
ut. Går du gjennom nødutgangene fra parketten i i turnhallen er nødutgangen ut som bilden visere
in til høyre og lengst in i gangen. Sen andre bilden viser ene nødutgåangen fra tribunen.

Hjertestarteren finner du ved inngangen til hallen.

