
Huskeliste for vaktkorps – revidert 03.12.2019 
 
Vaktkorps representerer byggeier (Iveland kommune) og skal påse at ordens- og 
utleiereglementet følges. 
 
Vakten skal: 
 
 Låse opp før bruk 
 Låse etter bruk 

- Husk innvendige dører og kjøreporten 
- Gå aldri fra nøkkelen i døren 
- Dør til kiosk skal alltid være låst 
- Døren til tribunen skal i utgangspunktet være låst. Dersom spesielle situasjoner 

oppstår kan vaktmester likevel gi tilgang til tribunen. 
- Dørene til barfotgangen skal være låst i begge ender. 
- Dør mellom hall og skytebane skal være låst. 

 Påse at ordensreglene følges av leietaker. 
- Godkjente sko for gulv 
- Barfotgang må kun benyttes til innesko 
- Leietaker rydder opp etter seg. 

 Plukke papir og flasker som ligger og slenger. Flasker settes på kjøkkenet. Brus bør ikke 
tas med ut i hallen. Søppel settes i teknisk rom. Vaktmester skal ikke vaske, men rydde 
bort det ”værste”. En mopp + feiebrett skal stå i teknisk rom. 

 Hjelpe til dersom noen ønsker å bruke badstue. Gi beskjed om evt. bruk til kulturleder. 
 Vaktmester skal ikke bevege seg inn i vifterommet i enden av tribunen. 
 Lydanlegget skal kun benyttes av vaktmester eller en person som har gjennomgått 

opplæring. Husk å slå av anlegget etter bruk. 
 Administrere førstehjelpsutstyret 
 Være ”på vandring” for å hindre hærverk og unødig opphold i hallen. 
 Når vaktmesteren selv deltar i aktiviteten i hallen skal ytterdørene være låst. 
 Slukke lys ved dagens slutt. 
 Den siste oppgaven vaktmesteren har for dagen er å skrive i boka i vaktrommet. 

NB! Det er viktig å skrive opp hva man har brukt av førstehjelpsutstyr. Andre 
mangler/feil må også noteres i boka. Skulle det oppstå problemer av noen art kontaktes:  
1. Vaktmester Terje Ravnevand tlf. 975 36 949 
2. Teknisk vakt, tlf. 911 72 558 
 

Nedre aldersgrense for vaktmester: 18 år. 
 
Dette reviderte reglementet bygger på tidligere vedtatt reglement i levekårsutvalget av 
03.12.03. Det reviderte reglementet gjøres gjeldende fra dags dato. 


