Fjellhammer IL
PB 45,
1477 Fjellhamar
Besøksadresse: Sykehusveien 13,
1474 Lørenskog
Mail: post@fjellhammer.no
Telefon: 6790 5060
Kontonummer :
1286 51 57701
IBAN: NO5212865157701
BIC: LISTNO2XXX
Org. 971.266.295

Informasjon om tilsynsvakt Lørenskoghallen
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 må ha fått eller vil
få en innføring av rollen som tilsynvakten i regi av klubben.
For å gjøre det enkelt så ligger ansvaret på lagets dugnadsansvarlig så at alle får en innføring i hva
rollen går ut på. For å så sende in de foreldre som gjennomgått innføringen til
post@fjellhammer.no
I Lørenskoghallen vil vi ha tilsynsvakter som følger:
• Lørdager kl.09:00-18:00
• Søndager kl.09:00-18:00
Dersom vårt egne arrangement slutter senere forlenges vakten
Nøkkel til Lørenskoghallen (midletidlig løsning frem til vi får nøkkelkort):

Den ligger i nøkkelskapet mellom inngangsdørrene.
Kode 1474.
Legg korten forran kortleseren og du hører et pip. Slå in kode og avslutt med off. Du hør
et klikk i dørren og den kan åpnes.
Permanent løsning blir å hente nøkkelkortet i hålet i veggen ved inngangen til Fjellhamarhallen, se
bild. Alle lag har eller vil få utdelt to nøkler til hålet i Fjellhamerhallen.
Når du kommit in i hallen:
Gå til vaktbua og dra kortet 3 ganger forran kortleseren og da hører du et klikk i inngangsdørren
som åpner seg permanent.
For å komme in i vaktbua legger du kortet på kortleseren en gang og du hører et klikk så åpner seg
dørren.
Viktig at du tar på deg den gule vesten og har på den under hele vakten.
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)

Nøkler til deler av hallen finner du her i nøkkelskapet som er bak dørren.
Lås opp eventuelle garderober til lagene og dommene.
Måltavler i hallen:
Disse ligger inne i vaktbua og deles ut av tilsynsvakten til arrangøren
Fjellhammerkiosken:
Ved arrangement låser tilsynsvakten opp første dørren in til kiosken. Nøkel til selve kiosken har
arrangjøren.
Bastu i garderobe 2:
Den er for tiden stengd
Skillevegger:
Tilsynsvakten har nøkelen til skilleveggene og er behjelpelig med å kjør ned og opp skilleveggene.

Gymsalen:
Tilsynvakten har nøkel til gymsalen og så lenge porten er steng i gymsalen kan man åpne til lag for
oppvarming
Portene i hallen:
Tilsynsvakten har nøkel til portene

Ved alarm (les nøye gjennom rutiner for bruk av Lørenskoghallen):
Tilsynsvakten er den som har ansvar for evakuering av Lørenskoghallen ved alarm.
Se til at alle kommer ut av hallen og oppsamlingsstedet er utenfor hallen nede ved store plassen
Sersom 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.
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.
Men skal det komme lag etter laget som ikke kom må du tilbake til hallen.
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

Viktige telefonnummer:
I rutiner for bruk av Lørenskoghallen som ligger i vaktbua og på fjellhammer.no finnes
telefonnummer som kan ringes til ved behov.
Tilsynsvakt innføring:
Det er lagenes dugnadsansvarlig som vil gi foreldre eller ungdom over 18 år en innføring i hallen.
Når dette er gjort vil man sende in en liste på de som utført til klubben v/Anne Mathisen
post@fjellhammer.no
De som har hatt tilsynsvaktkurs tidligere må lese gjennom rutiner for bruk av Fjellhamarhallen og
settes opp på listen som sendes til klubben.

Vaktplaner sendes ut fra administrasjonen om hvilke lag som har tilsynsvaktansvar

Du henter nøkkelen i nøkelskapet og tar siden å legger nøkelkorten over kortlseren. Då får et pip
og taster sen in koden som står på nøkkelkortet og avslutt med *off og du hører et klikk i døren og
den er nå åpen
(Dette er en midligtidlig løsning til vi starter opp med ordinær løsning der nøkkelkortet til Lørenskoghallen vi
være i nøkkelhålet ved Fjellhamarhallen, som bilden viser med ringen)

Når du er inne i hellen så går du til vaktbua. Legg korten på kortleseren 1 gang og du hør et pip og
døren går opp. For å åpne inngangsdøren permanent drar du nøkelkortet 3 ganger forbi
kortleseren (hør 3 pip), så vil du høre et klikk i inngangsdørren.

I nøkkelskapet inne i vaktbua finner du de nøkler du trenger for å åpne deler av hallen som man
trenger.

Inne i rommet ved siden av Fjellhammerkiosken finner du lysregulering for hallen og ned og
oppsenking av basketkurvene.

Men tilsynsvakten har nøkkel til labben dersom det blir behov for å låse opp.

Hjertestarten finnes nede i hallen.
Ved siden finner dere nøkelen og muligheter for å senke og ta opp skilleveggen.

