
                                                                   

Huskeliste ved arrangement i Havlimyrhallen 
Før arrangement er det lurt å få på plass en ansvarlig for kiosk (hvis det er behov) og en for 
det sportslige i hallen. Dommere i alderen 12 år og oppover blir satt opp av Regionen. 
Kampen skal spilles selv om det ikke kommer dommer. I miniserier og aktivitets serie skal 
arrangør selv stille med dommere. De som ikke har trening til vanlig i hallen må hente 
nøkkelbrikke på klubbhuset. Vi har også arrangør bag tilgjengelig, men trener skal ha 
tilsvarende utsyr i sin bag. 

 

1. Sjekke tidspunkter for kampstart på NHF sin hjemmeside og kjør ut kamprapport fra 12 år 
2. Hallen skal være låst opp og klar til oppvarming en time før kampstart, hallen låses opp med 

brikke. Viktig at det låses opp riktig første gang. Brikken holdes foran sensor, tast inn 19 
foran kode som står på nøkkelknippe, avslutt med firkant-tast. 

3. Lys i hallen finner dere nede på banen mellom garasjene(skap) slå på lys, knapper oppe til 
høyre i skapet. 

4. Måltavlen er innelåst i skapet inne i garasjen lengst nede til høyre i hallen. Nøkkel er i 
nøkkelskap på veggen til venstre (kode 1357), legg nøkkel tilbake etter bruk. Her finner dere 
også stoler og bord til sekretariat. 

5. Hall. Sett ut bord og 2 stoler v/sikringsskap. Koble på strøm til måltavle. Se på instruksjon før 
dere begynner og trykke. 

6. Sett ut benker til trenere og innbytte langs kanten av hallen ved spill på stor bane.  
7. Ved spill på 2 x minihåndball baner må mål kjøres ut og festes forsvarlig i gulvet og benker 

settes ut v/sidelinjen til begge baner. 
8. Kiosk. Kiosk inne i hallen bør plasseres opp på tribunen innerst mot klubbrom. Nøkkel brikke 

virker til den døren. Der er strøm og vann. Lagene som arrangerer er selv ansvarlig for å ta 
med utstyr og kioskvarer til salg. Salgsvarer kan kjøpes på Meny Albert og føres på Gimletroll 
håndball. Ansvarlig person må gi beskjed i forkant og melde inn hvilket lag det gjelder til 
klubben. 

9. Etter arrangement slutt skal hallen ryddes og lys slukkes. Søppel må vi selv ta med og fjerne 
fra hallen. 

10. Feiekost, søppelsekker, toalettpapir og rengjøringsutstyr finnes i bøttekott i gang før 
garderober. Inngang ved dør inn til oppvarmingsalen. (samme nøkkel som måltavle) 

 

 

                                  Ved problemer har idrettsetaten vakttelefon. 38 07 54 11 
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