
 

  

 

Sikkerhet i idrettshallene 
 
Trondheim kommune ønsker økt fokus på sikkerhet i idrettshallene. For å klare dette er vi avhengige av at 
alle brukere av hallene tar ansvar. Med andre ord er det også ditt ansvar å sørge for at utstyr er forsvarlig 
sikret under både bruk og lagring. 
  
 

Skole og idrett: 
 
Utstyr og områder som brukes under kroppsøving, trening, kamp, turneringer, kurs etc: 

 Ved rigging og rydding av utstyr har lærer/trener/arrangør ansvaret for at flytting skjer på en 

forsvarlig måte for å unngå skader på personer, utstyr og bygg. 

 Lærer/trener/arrangør er ansvarlig for å sjekke at utstyret er i orden og forsvarlig sikret før 

aktivitet. Eksempelvis skal håndballmål være fastboltet i gulvet.  

 Lærer/trener/arrangør er ansvarlig for at brukt utstyr ryddes bort etter bruk. Det vil si at hallflata 

skal være tom etter endt aktivitet. 

 Ved rydding er lærer/trener/arrangør ansvarlig for at utstyret plasseres på en ryddig måte inne på 

lagerrommet eller på annen anvist plass, og at utstyret er forsvarlig sikret under lagring. 

 Ved feil eller mangler på utstyret; meld fra til driftspersonell eller hallvakt. 

 
Utstyr og områder som ikke brukes under kroppsøving, trening, kamp, turneringer, kurs etc: 

 Lærer/trener/arrangør er ansvarlig for å se til at arealet rundt spilleflata er sikret før og under 

aktivitet. Traller, bagger, renholdsutstyr, klisterstasjoner etc. som står i umiddelbar nærhet til 

spilleflata må flyttes. 

 Lærer/trener/arrangør må se til at barn og unge ikke leker med idrettsutstyret inne på 

lagerrommene før, under og etter aktivitet. 

 

 

Hallvakt: 
 Hallvakta bør være til stede mellom skifte av aktivitet for å sjekke utstyret. 

 Minn brukere om deres ansvar i forbindelse med sikkerhet som beskrevet over.  

 Ved feil eller mangler på utstyret; meld fra til driftspersonell. 

 
 

Driftspersonell: 
 Driftspersonell er ansvarlig for å utføre kontroll av bygg og utstyr i henhold til 

internkontrollforskriften og gjøre nødvendige tiltak for å sikre liv og helse. 
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