
Oppsett over bruk av flerbrukshall skoleåret 2021/2022 

Parkering på skolens område er ikke tillatt.  De aktivitetsansvarlige har også 

ansvar for at deres deltakere parkerer på merkede parkeringsplasser.   

 Leietaker plikter å sette seg inn i utleiereglementet. 

 Leieansvarlig skal påse at ordens- og bruksreglene overholdes. 

 Leietaker skal sørge for ansvarlig tilsyn når lokalene er i bruk, og 

se til at uvedkommende ikke gis tilgang til lokalene. Mindreårige 

skal ikke overlates tilsynsansvar alene. 

 Lokalene skal ikke benyttes utenom den tiden som er omfattet 

av leieavtalen. 

 Dersom leietaker ved oppstart av leieforholdet oppdager skader 

som utleier ikke har opplyst om, plikter leietaker umiddelbart å 

varsle kommunens personell om dette. 

 Leietaker plikter å melde fra om kjente skader som har oppstått 

under leieforholdet uten ugrunnet opphold. 

 Leietaker plikter å erstatte skader og ødelagt/forsvunnet 

utstyr/inventar. Dette gjelder enten leietaker selv er skyld i 

hendelsen eller at leietaker har opptrådt på en slik måte at 

uvedkommende har skaffet seg adgang til lokalet i den tiden 

under avtalt leie. 

 Nøkkel/brikke skal leveres tilbake til 

sentralbordet/servicekontoret første virkedag etter leie. 

Retningslinjene for bruk av flerbrukshall og svømmehall finner dere på 

kommunens hjemmeside 



 Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag Fredag 

 Bane 1  Bane 
2 
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3 
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1 
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2 
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3 
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1 
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2 

Bane 3 Bane 
1 
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2 

Bane 
3 

Bane 1 Bane 
2 

Bane 3 

17:00-18:00  Verddelaget 
Trond Jensen 

   Gymlek for barn 
Benedikte Steinvik 

 

Fotball  
/Skigruppa 
Lena Larsen/Anette 
Mathiassen/Will Hagell/Espen 
Farstad 

18:00-19:00 Skigruppa 
Espen Farstad 

Fotball G13 
Eivind Antonsen 
Lene Nilsen 

Verddelaget 
Trond Jensen 
 
 

Fotball G13 
Eivind 
Antonsen/Lene 
Nilsen 

19:00-20:00 Fotball J13 
Espen Farstad 

Verddelaget 
Trond Jensen 
 

Volleyball 
Ole 
Engebretsen    

20:00-21:00 Innebandy 
Jon Arne Solheim 

Fotball  
Oldboys/MOWI 
Reidar Eilertsen-
Wassnes/Sven 
Magnus Steinvik 

 Dametrimmen 
Guro Solheim 

Fotball  
Oldboys/MOWI 
Reidar Eilertsen-
Wassnes/Sven 
Magnus Steinvik 

  

21:00-22:00 Tennis 
Will Hagell 

 

  



 Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag Fredag 

17:00-18:00 Svømmetilbud for 4.-
7.klasse 
 
Ane Jonassen 

    

18:00-19:00 Sørstraumen 
grendeutvalg 
Hans-Erik Isaksen 

 Jøkelfjord bygdelag og 
Alteidet ungdoms og 
idrettsforening 
Øyvind Boberg 

 

19:00-20:00    

20:00-21:00     

21:00-22:00      

 

Søkerne må ha minimum to bassengvakter. Minst en skal ha dokumentere at de kan ilandføring/livredning, hjerte/lungeredning og 

gjennomføre alarmplan. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. Bassengvakten må signere ordens- og sikkerhetsreglene før søkerne 

får tilgang til anlegget. 


