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Retningslinjer ved utleie av Orklahallen til ikkeidrettslige 

arrangementer  
 

1. Det skal alltid være en kontaktperson, over 18 år, i forhold til arrangementet.  

2. Kontaktperson har ansvar for underskrift av leieavtale og Retningslinjer Brann og for å motta 

og avlevere nøkler til hallbestyrer/Klatrehallen. Kontaktperson skal være tilstede under hele 

arrangementet og har ansvar for at disse retningslinjer blir fulgt.  

3. Leietaker er ansvarlig for sikkerheten til alle som benytter hallen i leieperioden, og er 

ansvarlig for å sette seg inn i bruk av utstyr og sikkerhetsrutiner.    

4. All bruk av lokale, inventar og utstyr må skje med varsomhet. Utstyr som tribune, møbler, 

scene, mål e.l. skal ikke skyves over gulvet i idrettshallen. Alt skal jekkes/løftes før transport. 

Eventuelle skader medfører erstatningsansvar. Alle skader på utstyr eller bygg skal meldes til 

utleier umiddelbart.  

5. Ved bytting av mål skal disse sikres med festeskruer i gulv. Mål som ikke benyttes skal henges 

opp på festekroker på vegg mot garderobeavdelingen. Fotballmål skal henges opp på kroker, 

håndballmål skal settes tilbake på baneflatene etter endt arrangement.  

6. Garderober skal ryddes og rengjøres etter bruk. Blir ikke dette gjort kan Orklahallen fakturere 

leietaker for rydding og rengjøring etter gjeldende timesatser.  

7. Hallen, garderober, toaletter og forhallen skal være ryddet og se ut som ved overtakelse. 

Tøm søppeldunker og sett i ny pose. Gulvet i idrettshallen skal moppes med de store 

tørrmoppene etter endt bruk. Kontaktpersonen skal se over hele bygget og alle rom, slukke 

lys, låse alle dører og være den siste som forlater bygget.  

8. Leietaker disponerer hallen i leieperioden og kan nekte uvedkommende adgang til hallen.  

9. Ved større arrangementer pålegges det å ha egen vakt mellom bane 3 og basishall for å sikre 

at ingen tar seg inn i basishallen og benytter utstyret til noe formål, dersom bruk av basishall 

ikke er avtalt. Brudd på dette kan medføre fakturering for opprydding og renhold.  

10. Ved arrangementer med stor andel besøkende pålegges det å ha parkeringsvakter på 

parkeringsområdet.  

11. Ved arrangementer hvor det nytes alkohol kreves det profesjonelt vakthold.  

12. Priser for leie av etter gjeldende prisliste. 
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