
 

FLEKKEFJORD 
KOMMUNE 

 

Bruksregler 

Anlegget skal være et sted hvor alle 

kan trives. Derfor er vi opptatt av at 

det skal være I god stand. 

Disse reglene gjelder for alte 

brukerne. 

Brukere 

Skoler, organisasjoner, idrettsforeninger, 

institusjoner, personer eller andre som har 

inngått en avtale med Idrett og nærmiljø. 

Leietid 

Innvilges etter søknadskjema til 

Flekkefjord kommune avdeling idrett og 

nærmiljø og fremmes i henhold til 

tidsfrister hvert enkelt år 15. april. 

Tildeling gjelder sesongen fra august til 

juni. En person skal her oppgis som 

ansvarshavende. Ingen aktivitet blir 

igangsatt før dette er ordnet. 

Timer som ikke blir brukt skal med en 

gang dette blir kjent meldes til Idrett og 

nærmiljø. Leietid som benyttes blir 

fakturert etterskuddsvis. 

Trening viker for eventuelle 

arrangementer. Det gis minst en ukes 

varsel i forkant. 

Leietaker i svømmehallen må kunne vise til 

gjennomført og bestått livreddende 

førstehjelp på land og i vann før bassenget 

tas i bruk. Se eget skjema for sikkerhet og 

ansvarserklæring. 

I Idrett og nærmiljø oppdatert juni 2016.  

Ordensregler 

Før trening eller kamp skal laget eller 

klassen som leier stille en ansvarshavende 

leder som møter frem i god tid. Det skal 

føres kontroll med garderober og hall for å 

hindre ukontrollert trafikk og hærverk. 

Ved arrangementer sørger leier for det 

nødvendige vakthold, og har ansvar for 

ro og orden i anlegget. 

Rydding 

Bruker plikter å rydde etter endt bruk av 

anlegget. Ved arrangementer plikter 

leietager å ta ansvar med eventuell 

avfallshåndtering og kjøre det bort. 

Garderober 

Vi oppfordrer alle til å bruke garderobene 

kun i forbindelse med treningene og rydde 

fint etter seg. Svømmegarderobene og 

dusjene skal alltid brukes hensiktsmessig 

før man går i bassenget. Ansvarlig trener 

eller leder av svømmegarderobene foretar 

lett mopping over tørr sonene etter ferdig 

bruk. 

Bruk av sko 

Alle skal benytte innesko i hallen. Trenings 

sko som sverter av eller har knotter kan 

ikke brukes. 

Klister 

Kan kun brukes etter nærmere avtale 

med Idrett og nærmiljø for hver sesong. 

Overflødig klister skal Ikke tørkes av på 

banen eller andre steder i anlegget. 

All markering eller tape som klistres på 

banen skal fjernes etter hver trening. 



Konsekvenser for brukerne ved 

overtredelser 

Leier kan stilles ansvarlig og 

erstatningspliktig for skader på 

idrettsanlegget, inventar eller utstyr, 

dersom skaden har oppstått ved 

skjødesløs behandling av alle slag av de 

respektive brukerne. 

Vaktmester eller Idrett og nærmiljø skal 

alltid varsles snarlig i etterkant av alle 

hendelser. 

Salg ved arrangement 

Etter avtale med Idrett og nærmiljø kan 

klubber og andre som arrangerer kamper og 

turneringer drive kiosk virksomhet. 

Rusmidler 

Snus, røyk og andre rusmidler er ikke 

tillatt inni anlegget. Området utenfor er 

røykfritt vis hensyn. 

Fremgangsmåte for nødverge og varsling 

Ved uhell med fysiske skader eller fare for, skal 

leder/ trener/lærer omgående søke for 

forsvarlig behandling ved å utføre og tilkalle 

hjelp. 

Livredning HLR, dersom 

respirasjons og/eller hjertestans 

har inntruffet 

Annen nødvendig førstehjelp 

Varsling til AMK sentral 113 

Varsling til eventuelle pårørende, 

dersom ikke noen av disse er å 

tilstede 

Flekkefjord kommune skal alltid ha 

rapport når uhell eller skader har 

oppstått 

Kommunens eget pressereglement 

skal følges der det er behov 

    NB: Nødutganger skal kun brukes    

som rømningsvei. 

  

Parkering 

Ved større arrangementer plikter leietaker å 

sørge for vakter som henviser til 

parkeringsmuligheter, 

Brann 

Leietaker/ trener/leder er ansvarlig for å 

sette seg inn i anleggets gjeldende 

branninstruks og skal bistå hallbetjeningen 

ved evakuering av bygget.  

Nøkler 

Det skal alltid låses etter bruk av både 

garderober og trenings og svømmehall. For 

utlevering av nøkkel kontakt Idrett og 

nærmiljø. 

Jeg har lest og forstått reglene. 

Underskrift ............................................   

Navn .....................................................   

På vegne av .....................................   

Telefon nr.  .........................  Dato………….. 

 

 

Telefonnummer som skal ringes for å få 

hjelp: Dagtid kl. 08.00-15.00, ring 

servicetorget tlf. 38328000. 

 

Etter kl. 15.00, ring brannvakta tlf. 

38328100.

 


