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IDROTTSHALL 
 
Tränaren har det övergripande ansvaret i hallen och ser till att alla regler 

efterföljs. Ansvarig ledare ska finnas på plats under hela aktiviteten, vilket 

innebär att man kommer först och går sist! 

 

 

 Försäkra dig om var utrymningsvägarna finns och informera personerna som vistas i 

hallen om dessa.  

 Försäkra dig om att inga nödutgångar eller nödbelysning är blockerade. 

 Om brand uppstår:  

- Utrym idrottshallen omedelbart, uppsamlingsplatsen är på parkeringen utanför 

idrottshallen, ledare är sista person ur hallen efter att denna försäkrat sig om att 

alla deltagare lämnat idrottshallen. 

- Larma Räddningstjänsten , ring 112, berätta att ni befinner er på Brogårdaskolans 

idrottshall i Bjuv. 

- Om möjlighet finns utan risk för liv och hälsa försök att påbörja släckningsarbete 

med hjälp av brandposterna. 

 Ordnings- och städreglar: 

- Ställ av er skorna innan ni går in i hallen och utanför bänkarna i 

omklädningsrummen 

- Plocka undan skräp och kvarglömda saker efter avslutad aktivitet, kvarglömda 

saker förvaras i förrådet. 

- Se till att allt skräp ligger i papperskorgarna, även det under bänkarna. 

- Städa av läktaren om denna har använts, sopsäck står vid éntren. 

- Ställ tillbaks allt på sin rätta plats, målen måste stå på läktaren så att dessa inte 

blockerar utrymningsvägar. 

- Om det uppkommer eventuella skador på hallen eller inventarier, meddela 

styrelsen om detta. 

 Anvisningar för idrottshallen:  

- Se till att alla dörrar är låsta till omklädningsrummen. 

- Se till att belysningen är släckt i omklädningsrummen, hallen släcks automatiskt. 

- Se till att ytterdörren är ordentligt låst. 

 Föreningens material: 

- Räkna in bollarna efter träning. 

- Häng upp allt material i förrådet på därför avsedd plats. 

- Lägg klädväskor på hyllorna ovanför lagskåpen. 

- Lägg tillbaka lånad målvaktsutrustning på rätt plats. 

 

Hjälps vi alla åt med detta underlättar vi för oss alla. 

 

 
 


