Instruks Bobla
Foreldrekontaktene på de respektive lagene skal påse at alle foreldre har fått denne instruksen og
turnusen for treningssesongen 2014/2015. At de har lest den OG forstått oppgavene.
Alle lagene våre som trener i Bobla, har ryddevakt etter oppsatt turnus. Hvis lagene utelater å utføre
oppgavene, vil dette få konsekvenser i forhold til tildelt treningstid. Styret i SIF vil bestemme dette og
eventuelle sanksjoner, i hvert enkelt tilfelle.
Inne i HCP inngangen finner dere nødvendig utstyr til innvendig rydding. Herunder søppelsekker,
engangshansker og stige til å rekke opp til taket over inngangen. Skyveskufler finnes ved
toalettbrakka. Låst fast med kjetting og kodelås. Lås skuflene fast etter bruk. De vi hadde i fjor ble
stjålet. Koden har de ulike lags FK. Eller den fås hos daglig leder.
Dersom noe mangler, ta kontakt med daglig leder. post@stakkevollan.com, vakttelefon: 402 40998
Rydding inne i Bobla:
1. Bobla skal ryddes for søppel minimum tre ganger i uken, og med minst en dags mellomrom.
Søppel plukkes rundt og på banen og kastes i søppeldunker. Hvis sekkene er fulle, settes de
inn i HCP inngangen, og man setter ny sekk i de respektive søppeldunkene.
2. Gjenglemte klær legges i kassen ved inngangen. Det samme med gjenglemte drikkeflasker.
3. Panteflasker legges i egen dunk merket med dette.
4. For å åpne HCP inngangen: Løft opp håndtaket, slipp luft inn i gangen fra bobla. Når trykket
er utlignet, så går døren enkelt opp.
Snømåking, rydding utendørs:
1. Området foran rondellen/inngangen måkes daglig (selvfølgelig ved behov/snøfall) – og det
samme med handicapinngangen. Laget skal til enhver tid vurdere behovet for måking andre
steder rundt Bobla selv, ut i fra værforholdene.
2. Det skal måkes sti til toalettet , foran rømningsveiene og foran inngangen til gasstankene.
3. Det skal også måkes mellom unitene og bobla på baksida. Dette fordi snøen ikke kan bygge
seg opp langs veggen.
4. Taket over rondellen og HCP inngangen skal også tømmes for snø. Ved å åpne døra inn til
HCP inngangen, så vil taket blåses opp og snøen kan enklere fjernes. La døra stå åpen mens
snøen fjernes.
NB: Den ytterste døra kan ikke åpnes når den innerste er åpen. Ta ut stigen, FØR dere åpner den
innerste.
Ved vedvarende og kraftig snøfall må det ryddes for snø daglig, utenfor og over inngangspartiet,
handicapinngang og nødutganger. Det er alles ansvar å rydde foran inngangsdøra!
Ved ekstra kraftig snøfall, kalles det inn ekstra mannskap. Dette gjør klubben, og er ikke lagets ansvar
alene.

