Re
eglement for bruk av Styrke
etreningssrom i Sta
avanger Isshall:
Alle
e lag med gu
utter og jente
er fra 14 år som er tildelt fast treningsstid i Stavang
ger Ishall kan
n booke og få
å tilgang til
styyrketreningsrrrommet inne
enfor ordinærr is-sesong i Stavanger Isshall under fø
ølgende foruttsetninger:



All tren
ning skal fore
egå i henhold til NIHF’s uttviklingstrapp
p og hvert ald
derstrinn skal kun bruke ffasilitetene i
forhold til utviklingsstrappen.



All tren
ning skal fore
egå i organise
erte grupper på minst to p
personer med en ansvarlig leder (lære
er, instruktørr,
trener o
og lignende) som har tilfrredsstillende kvalifikasjon
ner i Hjerte- o
og LungeRed
dning (HLR) o
og førstehjelp
p.
Ansvarllig leder er ansvarlig for a
at oppdatert førstehjelpskkoffert er til sstede under treningen.
t



Ansvarllig leder skal være på pla
ass i god tid ffør gruppen b
begynner og må kvittere ut nøkkelkorrt til
styrkero
ommet i rese
epsjonen, sam
mt levere dettte tilbake ettter bruk. Nøkkelkort vil ikkke bli utleve
ert til spillere /
utøvere
e.



Ansvarllig leder pliktter å kontrollere at utstyr og materiell som skal brukes er i forsskriftsmessig stand før de
et
tas i brruk og ha full kontroll med
d aktiviteten og påse at sikkerhetsreg
s
glene følges av
a gruppen samt at utstyrret
brukes på en slik m
måte at dette ikke på noen
n måte blir skkadet.



Ansvarllig leder skal påse at styrrkerommet err ryddet og a
at alt utstyr e
er i orden og satt på plasss etter bruk o
og
at regle
ementet for ø
øvrig blir ette
erfulgt.



Ansvarllig leder har videre ansva
ar for å sette seg inn i gje
eldende sikke
erhetsbestem
mmelser som regulerer den
aktivite
et som utøvess, og påse att aktiviteten utøves
u
i tråd med disse b
bestemmelsen
ne og på en slik måte at
risiko fo
or skader og ulykker miniimaliseres.



Styrkettreningsromm
met inneholde
er en rekke fforskjellige ap
pparater med
d vekter og fjærbelastnin
fj
ger som krevver
spesielll oppmerksom
mhet både nå
år det gjelde
er bruk og ve
edlikehold.



Før et a
apparat tas i bruk må bru
ukeren være spesielt nøye
e med å konttrollere at ap
pparatet er i o
orden og sørge
for at lå
åsene på vekktstengene er satt på plasss og er tilskrrudd.



Ved bru
uk av tyngre vekter skal d
det brukes sikringsutstyr eller medhje
elpere.



Det er vviktig å brukke stødig skottøy og tøy og
gså på overkrroppen. Sko som har værrt brukt ute sskal vaskes fø
ør
de brukkes i styrketrreningsrommet.



Man må
å ikke stå uo
oppmerksomtt rundt den ssom bruker ett apparat.



All brukk av klister i sstyrkeromme
et er forbudt..



Utstyr skal
s
ikke fjernes fra styrkkerommet, de
ette gjelder o
også sykler.



Vekter og manualerr skal ryddes på plass og rommet rydd
des etter bru
uk. Skivene skkal også fjern
nes fra
vektste
engene på be
enker og kneb
bøystativ og henges på p
plass på vektsstativene.



Dersom
m en bruker u
under forhåndskontroll elller ved bruk av et appara
at oppdager e
en feil eller u
unormal stor
slitasje,, skal han/hu
un straks melde fra til drifftspersonalett eller i resep
psjonen.
Hjelp oss
o å holde
e styrkerommet ryddig og utstyrett rent:



Bruk hå
åndkle dersom du svetterr mye under kondisjonstre
ening – bytt t-skjorte om nødvendig ffør vekttrenin
ng.



Utstyre
et skal rengjø
øres etter bru
uk – såpe står i hylla.



Bosskorgen skal bru
ukes – brukt papir og søp
ppel skal oppi denne.

Bru
udd på dissse regler vil kunne med
dføre umidd
delbar utesttenging fra styrketreningsrommett!
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Erklæring:
Klu
ubbens led
delse bekreefter og påttar seg, ved
d underteggning av denne erklærring, hoved
dansvaret ffor
at alle person
ner som op
ppnevnes ssom ansvarrlige lederee innehar slik idrettsfaaglig komp
petanse som
m
ne lede treeningene i sstyrketreningsrommeet på de ulike aldersnivå på en
er nødvendigg for å kunn
pesielt ansvvar for at siikkerheten
n ivaretas fo
or brukere i
tryygg og sikkeer måte ogg med et sp
ald
dersgruppeen 14 til 16
6 år.
Deet er klubbeens ansvar å sørge for at gjelden
nde Reglem
ment for brruk av styrkketreningsrom i
Staavanger Ish
hall blir disttribuert til alle ansvarlige lederee og sørge for at dissee gjør seg kkjent med
deette.
Klu
ubben skal utarbeide en oversikkt over alle kvalifiserte instuktørrer som kan være anssvarlige
led
dere og oveersende deenne til Staavanger Ish
hall.
Lissten skal minimum
m
innholde kon
ntaktinform
masjon som
m email‐adresse og teelefonnumm
mer samt
hvvilken grupp
pe / lag dissse represeenterer.
Deet er klubbeens ansvar å sørge for at denne listen til enhver tid eer oppdatert.
økkelkort vil
v ikke bli utlevert
u
førr denne erkklæring er ssignert av kklubbens leeder og returnert
Nø
sammen med
d oversikteen over kvaalifiserte instruktører..
Nø
økkelkort som tildeless er person
nlig og skal ikke overleeveres til andre.
Brudd på dissse bestemm
melsene vil medføre at nøkkelkkort umiddeelbart blir ssperret.
Deet samme gjelder
g
ved brudd på Reglementt for bruk aav Styrketreeningsrom.
Klu
ubbene påttar seg ved
d signering av denne eerklæring d
det hele ogg fulle ansvvar for utøvvernes
sikkkerhet und
der sin bruk av Styrkeetreningsro
ommet.
Staavanger ___________
__________________________
Klu
ubb

_________________________________
Naavn og titteel

______________________
Signaatur

Deette skjema returneres Stavanger Ishall i undertegnet stand sammeen med oveersikten oveer kvalifisertte
insstruktører ttil: rune@sttavanger‐ish
hall.no og med
m kopi til Oddbjørn FFiskå i idretttsavdelinge
en i Stavangger
kommune: od
ddbjorn.fiskka@stavangger.kommune.no
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