BANEVERT - Retningslinjer, rutiner og oppgaver
Konnerud Stadion, sesongen 2022
Er du syk, hold deg hjemme og skaff en erstatter til banevert-oppgaven.

Oppmøte kl 17.00 ved kiosken på Idrettshuset. Kode inn til Idrettshuset sendes ut til hvert
lag (trenger ikke nøkkel). Banevert tilstede når det er aktivitet på banene, senest kl 21.30.
● Ha på deg GUL VEST «Kampvert». Henger på tavle i gangen utenfor kiosken sammen
med nøkler til Servicebygget. Vær oppdatert på s2s BANEOVERSIKT (“VIS”)
https://www.konnerud.no/fotball/
● Hvert lag skal stille med egen kampvert. Gule vester til kampverter finnes i
kioskgangen og kan deles ut ved behov.
● Oppgi ditt telefonnummer til kioskvakter slik at de kan kontakte deg om det trengs.
● Sjekk at toaletter i Servicebygget på Høyden + Varmestua ser ok ut. Viktig at de alltid
er åpne og tilgjengelige fra kl 17.30. Kode Handicap-toalett er 2580. Sjekke alle
toaletter i løpet av vakta. Etterfylle såpe/toalettpapir/ tørkeruller ved behov. Lager +
vaskesaker i Servicebygget. Alle toalettene kostes og vaskes før endt vakt. Bruk
tørkepapir og spray. Toalettgulvene vaskes ved behov (bruk Jif-mopp+ Jif “våtklut”).
Sjekk søpla.
● Heise KIL-flagget bak tribunen. Finnes/oppbevares i mellomgang Servicebygget på
Høyden (Samme nøkkel som til toaletter).
● Gå jevnlige runder på HELE stadion-området samt til Kjeldaas Arena (Klubbhuset/
Sletta) og gå oppom Aktivitetsløkka (Konnerudhallen) i løpet av vakta. Plukke søppel
og ta gjerne med egen pose til pant. Søppelkasser tømmes ved behov. Søppelsekker/
engangshansker finnes i kiosken + Servicebygget. Pant legges i beholder i kiosken.
● Varmestua i Idrettshuset er åpen kl. 17.00-21.00. Låses automatisk. Døra opp til 2.
etasje står åpen. Hjertestarter tilgjengelig i Varmestua.
● Garderober på Idrettshuset forhåndsbookes. Skjermen oppdateres, bookinger kan
skje på kort varsel. Garderobenøkler utleveres i kiosken. Lagene rydder opp etter seg.
Kost gummiknotter ved behov. Garderober på Høyden skal IKKE benyttes.
Før du forlater området:
● Ta ned flagget. Låse Servicebygget m/toaletter. La lysene på toalettene stå på. Nøkkel
henges tilbake på tavla i kioskgangen sammen med den gule vesten.
● Søppel kastes i container på enden av Idrettshuset.
Dersom brannalarmen går:
●
●
●
●

Se på display ved heisen/trappa gangen hvilken sensor som er utløst.
Sjekk rommet hvor sensor er utløst.
Ved feilmelding, ring 110 for å stoppe utrykning. Ved brann, ring 110.
"Nøkkelen" for å tilbakestille brannalarm ligger over døra til heisen.

Det er lov å bruke “huet”, men lurer du på noe, ta kontakt med kioskansvarlig:
Gitte Samuelsen, mobil 45900832 PÅ FORHÅND TUSEN TAKK FOR HJELPEN . GOD VAKT
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