
Låseinstruks Langhushallen og STIL Arena 
 
Nøkler: 
2 nøkler, 1 nøkkelkort  
Nøkkel K1 – 54084 virker i Langhushallen+ farget nøkkel er til labben, (lås aldri opp for noen til 
labben, de må ha nøkkel selv. Resten er til Stil Arena. 
 
Gå deretter til vaktmesterrommet som er det glassburet til høyre for kiosken.  
Skriv navn og mob.nr. på tavlen som henger i vinduet. 
Ta på vesten det står vakt på.. 
Det er en liten boks med kode 8827 til høyre når døren åpnes – her er det ekstra nøkler for evt. låsing 
av VIP- rom i 2. etg. Stil Arena. 
På veggen til venstre ved døren henger det avviksskjema. Skjemaet skal fylles ut om dere kommer 
over noe som kommunen må fikse eller andre avvik. De legges da i boksen for utfylte avviksskjema.  
 
Lås døren og fortsett til garderobene.  
Alle garderobene skal sjekkes og låses. Det vi sjekker er om de er tomme, og plukker søppel i dusj og 
gulv,benker. 
Husk, lås begge dører i hver garderobe.  
Nesten i enden av korridoren er det en nødutgang på høyre side, den skal også sjekkes.  
Gå deretter inn i hallen via den siste/nest siste garderoben.  
 
Porten som du nå får til høyre inne i kroken skal alltid være låst, og den trenger vi ikke å gjøre noe 
mer med.  
Fortsett bak målet til neste dør.  
Lås opp å gå inn, dette er en nødutgang, sjekk at den er fri for ting, og sjekk ytterdøren.  
Gå tilbake samme vei og fortsett til neste dør som er bak neste mål, og gjør det samme.   
Fortsett deretter langs bane 2 og sjekk dørene som er langs veggen.   
Gå så inn døren bak neste mål og sjekk alle dører, og videre til neste mål.  
Her er det flere dører, og vi må inn i avfallsrommet og sjekke ytterdøren der. Dette er ekstra viktig 
siden de som henter avfall låser seg inn her og kan la døren stå ulåst.  
På nåværende tidspunkt bør de som trener til 22.00 være på vei ut av hallen.   
Har de gått, sjekk toalettene-rydd søppel.  
Har de ikke gått sjekk først tribunen.  
Lås opp med nøkkelkort. 
 
Når du kommer opp på tribunen start runden til høyre. Sjekk møterommene til høyre, her hender det 
at vinduer blir forlatt åpne, og da kan man klatre inn via taket. Gå så videre og sjekk alle dører og 
nødutganger.  Deretter toalettene og nødutgangene i enden bak VIP-rommene. Tribunen er klarert. 
 
Når du så kommer ned igjen, sjekk så om alle evt har gått ut av hallen, og da evt toalettene. Med det 
samme du kommer inn i selve hallen er lysbryterne til høyre, slå av alle lys. Lyset på tribunen er 
fremdeles på, men slås av et annet sted. 
 
Tilbake i inngangspartiet dobbeltsjekk at ytterdøren er låst.  
Deretter går du videre ned trappen som er til venstre for kiosken. Her er det nøkkelkort for å komme 
videre.  
Du er nå inne i den gamle Langhushallen (LH) og det er videre 54084-nøkkelen som gjelder. Sjekk alle 
dører, nødutganger i Langhushallen. De kan se låst ut, men er likevel åpne. 
 



Sjekk alle dører og lås etter deg til du kommer ut ved toalettene. Ta en titt på banen. Er det lys der 
nede er fotballfolkene fremdeles i aktivitet, og de må vi tenke på i prosessen.  
Er hallen tom, så kan dere starte med å sjekke nødutgangene i hallen, både oppe på tribunen og 
nede. Lås døren mellom hallen og gangen.  
Gå deretter ned i garderobene, og sjekk at alle disse er låst på begge sider. Her er det to korridorer. I 
den garderroben nærmest kunstgressbanen er det en dør ut til fotballgarderrobene. Er fotballen på 
banen, låser vi bare den innerste døren. Er de ikke der, tar vi også runden inne i fotballgarderobene 
og sjekker, samt ytterdøren.  
Gå opp i hallen. Du kommer nå opp imellom LH og SA.  Sjekk døren inn til LH og lås deg inn i SA ved å 
sette nøkkelen i boksen på veggen, vri og dytt døren opp.  
Lås deg inn i vaktmesterrommet og slukk lyset med bryter til høyre for døren. Dette er lyset i alle 
fellesarealer i SA. Gå deretter ut den døren som er til høyre for hoveddøren. Her er det en døråpner 
som du må trykke på for å komme ut. Vent utenfor til du er sikker på at døren går i lås. Tar noen 
sekunder. 
 
Om fotballen er der fremdeles, må ikke lyset i fotball garderobene slås av.  VIKTIG!!! 
 
For å slå av lys i Langhushallen må du inn i det rommet som ligger til venstre ved inngangen. Her er 
det en tavle på veggen til høyre, og en rundt hjørnet til høyre.  
Den rundt hjørnet er lysene inne i hallen, her er det bare å trykke av alt. På den andre tavlen er alle 
de andre lysene, her er det bare å skru av alle de som lyser. Vrir bryterne til høyre og slipp. Når de er 
mørke er lyset slått av. 
 
Gå ut døren , og sjekk at den er låst.  
Nå er jobben utført  
 
Viktig: alarmen i FTA slår seg på automatisk kl 23.00. 
 
 
 


