
Instruks arrangementansvar i Florahallen 

OBS! Denne instruksen er KUN et tillegg til ordinære instrukser for kiosk og sekretariat. Disse skal ligge 

i bunn, og så dekker denne instruksen forhold som er spesielle for Florahallen. 

Fredag kl.17-19: Hente nøkkel og Wifi-passord hos vaktmester i Florahallen. Få branninstruks, dersom 

dere ikke allerede har gjort det. 

 

Forberedelser FIS (dagen før kamp): 

- Ta mat ut av frysen som man trenger til kiosk, og merk det med hvilket lag som skal bruke det. 

- Gjør klart kioskvarer man tenker å ta med seg, og merk også dette. Sørg for at der er nok igjen i 

tilfelle noen skal ha arrangement i FIS samtidig. Dersom noe mangler, kontakt Anne-Grete 

Sagen. 

 

Utstyr som er tilgjengelig i Florahallen: Kaffetrakter, kjøleskap, hybelkomfyr og fryser, alt annet må taes 

med fra FIS. Derfor må følgende hentes fra FIS på kampdag: 

- Pengeskrin 

- IPad 

- IZettle 

- Laptop til liverapportering 

- Kioskvarer 

- Kjøkkenutstyr (pølsekoker, pølseklype, servietter, kopper, fat, kaffekanner, vaffeljern osv) 

 

Branninstruks 

Arrangementansvarlige skal ha gått gjennom branninstruksen for bygget, og gjort seg kjent med 

rømningsveier og plassering av slukkeutstyr 

Det må sikres at garderobene som er merket som nødutganger er opplåst i begge ender av garderoben 

 

 

 

 

 



Opplåsing/låsing av ytterdør: 

 

1. Lås opp begge låsene i ytterdøra (merket 1 og 2 

på bilde 1) 

2. Sett nøkkel i boksen ved siden av døra ( merket 3 

på bilde 1) for å åpne døra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. På innsiden av døren vris nøkkel i posisjon som vist på 

bilde 2. Døren er nå åpen for normal ferdsel. 

 

4. Låsing: Nøkkelvrider vris tilbake i utgangsposisjon (helt 

til venstre. Døra skal nå ikke åpne seg automatisk. 

 

5. Bruk øverste bryter i panelet for å åpne døra fra 

innsiden (husk å ta med nøkler ut) 

 

6. Lås begge låser på utsida. 



Lysstyring 

Lys i yttergang/foaje er vanlige lysbrytere i inngangspartiet/gangen. Resten av lyset i hallen blir styrt fra 

et panel inne på vaktmesters kontor: 

 

“Lys hall” slår på alt lyset i 

hallen. “Lys hall av” slår av alt 

lys i hallen. 

 

“Lys Gard/Ganger” leder deg 

inn til et annet bilde hvor man 

kan slå av og på lys i de ulike 

garderobeområdene 

 

 

 

 

 

 

For å komme tilbake til 

hovedmeny trykker man på 

knappen ringet inn oppe til 

høyre. 

 

 

 

 

 

 

 



Utstyr i hallen 

VIKTIG! Permanente mål skal være forsvarlig sikret med bolter i golvet før kamp/trening. Boltene 

ligger i boks i håndballbua.  

Tremålene skal tilbake i garasjen etter hver trening/kamp/arrangement 

Oppblåsbart mål til kortbanehåndball  ligger i sort bag i håndballbua. Pumpe ligger også i håndballbua. 

Sjekk at det er riktig størrelse, da klubben også har oppblåsbare mål til minihåndball som ikke er samme 

størrelse. 

Sekretariat/tavle ligger i et skap i et av utstyrsrommene i hallen. Nøkkelen henger i nøkkelskapet til 

vaktmesteren. 

Det er viktig at arrangementansvarlig sjekker ut at ting er på plass/ i orden dagen før arrangement. 

Dersom man er usikker på noe, er det viktig å få hjelp før arrangementdagen slik at det ikke blir kaos og 

stress for de involverte foreldrene. 

 

Dersom kommentarer/innspill til denne instruksen ta kontakt med Oddlaug Nordal Fredheim 


