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Instruks hallvakt for Brynseng 
 

Denne instruksen gjelder for sesongen 2022/23 fra 2023-01-17 til det publiseres ny på Tunet IBK 

Trenerforum (Facebook). 

Spørsmål om instruksen kan rettes til post@tunetibk.no. 

Når det skal være hallvakt 
• Mandag 15:45-2245, tirsdag 1610-2130, onsdag 1545-2245, torsdag 15:45-22:45 og fredag 

17:45-21:15. Mrk om cheer ikke har kommet innen 1830 på fredager kan vakten gå.  

• Merknad: Hallvakten avsluttes mandag, onsdag, torsdag og fredag når siste utøver har 

forlatt hallen og hallvakt har lukket ned hallen 

• Merknad: Hallvakten avsluttes tirsdag når H3 (veteran) er blitt fulltallige og da kan 

adgangskortet overleveres til trener som vil sørge for å lukke ned hallen og levere 

adgangskort til Shell 

• Merknad: det er pr dags dato ikke arrangementer i Brynsenghallen i helgene.  

Hvem trener i hallen når 
Cheerleading er tildelt mandager, torsdager og fredager. Basketball har onsdager, mens innebandy 

har tirsdager. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1545-1600 
Inspeksjon hall 

1610-1615 
Inspeksjon hall 

1550-1555 
Inspeksjon hall 

1545-1600 
Inspeksjon hall 

1745-1800 
Inspeksjon 
hall 

 
 
 
 
 
1600-2230 
Cheer 

1615-1630 
Rigging opp 

 
 
 
 

✓ 16-18: Gutter 
2007 

✓ 18-19.30: Gutter 
2008 

✓ 19.30-20.30: 
Jenter 16/19 år 

✓ 20.30-21.30: 2. 
div kvinner 

✓ 21.30-22.30: 3. 
div menn 

 

 
 
 
 
 
1600-2230 Cheer 

 
 
 
 
 
18-2100 
Cheer 

1630-1730 
J11 (2011-12) 

1730-1830 
J13 (2009-10) 

1830-1930 
G11 (2011-12) 

1930-2030 
G13 (2009-10) 

2030-2130 
H3 (veteran) 

2130-2230 
 

2215-2235 
Rigging ned + 
inspeksjon 

2130-2145 
Rigge ned + 
inspeksjon 

2230-2245 
Rigge ned + 
inspeksjon 

2215-2235 
Rigging ned + 
inspeksjon 

2100-2115 
Rigging ned + 
inspeksjon 
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Hvordan hallvakt får tilgang til å låse opp og igjen bygget 
• Adgangskort må hentes på Shell Manglerud av hallvakt i god tid før hallvakten starter 

• Ytterdøren i inngang C åpnes ved å holde adgangskortet opp til sensor og taste koden 

«2030». 

• Etter endt hallvakt skal adgangskortet umiddelbart leveres tilbake på Shell Manglerud. Viktig 

at det gjøres fordi mange henter ut adgangskortet om morgenen når de skal ha hallvakt 

samme dag. 

• Merknad: Ytterdøren og døren til vaktrommet låser seg selv hver gang de lukkes. Ha alltid 

kortet rundt halsen så du ikke glemmer det! Vi har ikke reservekort… 

• Merknad: I de tilfeller hvor Tunet H3 trener på tirsdager kl 2130 gjør hallvakt avtale med 

lagets trener at han/hun overtar nøkkelkortet og låser av lagerrommene i hallen før han/hun 

leverer nøkkelkortet på Shell. 

• Merknad: Alarm slås på eksakt kl 2300. Hvis det er bevegelser i bygget utløses en stille alarm 

hvor vaktselskap rykker ut. Det er ikke mulig å utsette å alarmen så alle må være fysisk ute 

innen 2300, men helst aller senest 2245 som er kommunisert som grense til alle leietakere. 

Hvor alt befinner seg i bygget 
Vaktrommet er i første etasje, mens selve hallen og garderobene er i femte etasje. 
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Hva skal utføres av hallvakten ved ankomst i bygget 
• Låse opp ytterdøren og gå inn, men lukke den bak seg uten at andre kommer inn. 

• Låse opp vaktrommet (merket Tilsynsvakt) legge yttertøy og personlige eiendeler der. 

• Låse opp garderobene og sjekke at alle er rengjort og uten hærverk. 

• Sjekke at hallen er rengjort og at evt håndballmål er fysisk låst fast til veggen. 

• Låse opp lagerrom nr 1 (nærmest hallens inngangsdør og lengst fra vinduet) slik at de som 

trener kan styre basketballkurver, skillevegger og ha tilgang til generelt utstyr. 

• På mandager, tirsdager, torsdager og fredager, også låse opp lagerrom nr 4 (lengst fra hallens 

inngangsdør og lengst fra vinduet) slik at de som trener kan benytte musikkanlegg og ha 

tilgang til innebandyvant. 

• På mandager, torsdager og fredager, også låse opp de lagerrom nr 2 og 3 (nærmest vinduet 

på begge sider av hallen) slik at de som trener har tilgang til cheerleading utstyr. 

• Slå på lyset i hallen med lysbryteren som befinner seg i lagerrom nr 4. 

• Returnere til vaktrommet (merket Tilsynsvakt) som er like ved inngangsdøren for å kunne ta 

imot de som skal bruke hallen. 

• Merknad: Døren til vaktrommet låser seg selv hver gang den lukkes så pass på å alltid ha 

nøkkelkortet med! Om nøkkelkortet glemmes igjen inne på vaktrommet er det ikke mulig å 

komme inn før neste virkedag… 

• Merknad: Om nøkkelkort ikke skulle virke på dørene så kan det hjelpe å resette det i 

alarmsystemet. Dette gjøres ved å holde nøkkelkortet i fem sekunder foran en sensor som er 

like til høyre innenfor åpningsdøren. Sensoren er den lysegrå som er like under den grønne 

boksen. 

• Merknad: Dørene lyser grønt når de er åpne og blinker gult når de låses. 

• Merknad: Mangler, hærverk, m.m. meldes skriftlig med bilder til post@tunetibk.no. 

Hvem kan komme inn i bygget 
• Alle som skal delta på eller se på trening kan komme inn. Det er ingen antallsbegrensning. 

• Merknad: Spør de som skal inn hva de skal. Hvis de ikke vet hva slags trening som avholdes 

skal de ikke slippes inn!! 

• De som skal se på trening kan gjøre det fra 6. etg. 
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Hva skal utføres før hallvakten forlater bygget 
• Sjekke at alle rom er ryddet, gå igjennom garderober, notere evt avvik 

• Låse alle lagerrommene i hallen 

• Låse alle øvrige innvendige dører som er tidligere låst opp 

• Merknad: Dørene lyser grønt når de er åpne og blinker gult når de låses. 

• Merknad: Se ellers punkt om åpne/låse bygget for informasjon om levering av adgangskort 

tilbake på Shell Manglerud 

Annet verd å merke seg 
• Det er ikke tillatt å bruke alkohol eller tobakk (sigaretter/snus) i hallen. 

• Det finnes ingen parkeringsplasser ved hallen annet enn én til el-bil som befinner seg på 

østsiden av bygget 

 


