
ORDENSREGLER FOR STJØRDALSHALLEN, 

FOSSLIA FJELLHALL, SKATVALSHALLEN OG HEGRAHALLEN 
 

 

REGLENE GJELDER FOR GARDEROBE, HALL, TRIMROM, SQUASH HALL, 

KAFETERIA OG KORRIDORER. 

 
 

 Røyking/snusing er ikke tillatt. 

 Ingen gruppe/klasse har adgang til bruk av hallene uten trener/lærer. Denne må 

være fylt 18 år. Styrkerommet på Stjørdalshallen har 16 års grense. 

 Fottøy som setter merker på gulvet er ikke tillatt brukt. Bruk av utesko er ikke 

tillatt i hall og trimrom. All bruk av fotballsko og piggsko inne er forbudt. 

 All bruk av apparater/utstyr skal foregå under lærers/treners tilsyn. 

 Oppvarming med ball i korridorer, galleri og garderober er ikke tillatt. 

 Bruk av klister i korridorer/garderober/galleri er ikke tillatt. Forøvrig er klister 

bare tillatt  i  klasser fra J/G 16. All bruk av kvae/harpiks/terpentinbalsam er 

forbudt. Det er K U N  vårt egeninnkjøpte ”TRIMONA” som er tillatt. 

 Trener/lærer er ansvarlig for at hallen og dets utstyr forlates i den stand den 

ble overtatt, og at reglementet følges. 

 Personer som skal trene har tilgang til garderober 15 minutter før treningstid. 

Vis respekt for andres treningstid og ikke gå inn i hallen før egen treningstid 

starter. Personer som ikke trener, skal ikke oppholde seg på hallgolvet eller 

garderobene. Kun spillere, trenere og lagledere har adgang til hallgulvet. 

 Hallen skal være ryddet og svabret innen treningstidens slutt. Ikke ta av andres 

tid. Ved mangler, skader etc., gi beskjed til hallbetjent. 

 

 Ved arrangement skal alt utstyr settes tilbake/plasseres, der man hentet dette. 

Garderober/toalett ryddes/moppes og klargjøres til vasking. Søppel tømmes og 

kastes i container/dunker. Galleri, korridorer, møterom, hallgulv og andre leide 

rom, moppes og rask kastes. Frityrsteiking og popping av popkorn er IKKE tillatt i 

Stjørdalshallen. 



-Bord, stoler, benker og annet utstyr lånt fra annet sted settes tilbake.  

 Rengjørings utstyr fås utlevert av hallbetjent ved forespørsel. 

 

 RYDD SLIK AT DE NESTE OGSÅ FÅR EN TRIVELIG OPPLEVELSE . 

 

 Informasjon gitt av betjening og oppslag skal følges. 

 For leie av Kiosk (se egen instruks). Viktig å fordele belastningene på strøm 

kursene, samt at man spør før man gjør noe en ikke forstår/skjønner. 

Frityrsteiking og popping av popkorn er IKKE tillatt i kiosk heller. All steiking må 

foregå under viften i kiosken..  Brannalarm er innkoblet i alle møterommene. 

  

 Overtredelse av disse bestemmelser, kan føre til ekstrakostnader eller 

utestenging for kortere eller lengre tid. 

 

 

Park-idrettsleder/hallsjef 


