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Hvordan sikre god drift når hallen har åpnet?
– Med bakgrunn i noen erfaringer fra ulike halleiere

– Hva må det tenkes på?

– Noen tips for at vi skal bli ennå bedre!!

Ole Ivar Folstad



Det er avklart internt i laget at man skal bygge hall! 

Hva så?

Hva er målet for laget? eller

Hva er en av mange suksessfaktorer? 

Det skal ikke skje ulykker uansett mulig årsak; 

– Menneskelig

– Teknisk

– Feil bruk 

Hvordan skal vi oppnå det?



Hallen er ferdig og du har fått det som du vil! 

Nå må du sette brukerne i fokus. 

Hvem er brukerne?

 Kundene våre 

 Ansatte 

Trenere

Driftspersonale

 Publikummere

Hva vil kundene våre ha?
• Hyggelig mottakelse 

• Lettlest logistikk i anlegget

• Rene lokaler

• Ryddige lokaler

• Innbydende garderober

• Godt lys

• God luft

• Forberedte trenere

• Trygge omgivelser

Hva vil ansatte ha?
• Fornøyde kunder

• Minst mulig lemping av 

apparater før under og etter 

en treningsøkt

• Rene lokaler

• Trygt utstyr

• Gode arbeidsforhold

• Egne garderober

• Spisemuligheter

Hva vil publikum ha?
• God tilgjengelighet, 

parkering, kollektiv

• Rene lokaler

• God lesbar logistikk 

• Sikre tribuneanlegg

• Mulighet for bespisning

• Gode toalettforhold



Å tenke drift starter allerede i planleggingen !!

– Planløsning

- Utomhus, belegning  - inngangsparti - ren og skitten sone 

- renhold ute og inne - valg av bygningsmateriale - lys – garderober 

- WC – kontor – møterom – logistikk - kjøkken

Så derfor: 
– Nyttig å besøke anlegg

– Nyttig å snakke med folk som har vært igjennom en prosess

– Kanskje nyttig å snakke med oss!!!

Og så kan du bedre beskrive hva du vil ha!!



Viktig å enes om ansvarsforhold

– Hvem er eier av bygget?

– Hvem skal drifte anlegget?

– Hvem er ansvarlig for oppmontering av 

utstyr?

– Hvem eier utstyret?

– Hvem er ansvarlig for utstyret ved bruk?



Risikoanalyse - Hva kan gå galt?  

Det må tenkes gjennom på forhånd slik at man kan redusere risikoen; 

lage vedlikeholdsrutiner, sjekkerutiner og sikre at trenere/brukere har 

riktig opplæring.

Det kan pekes på noen hovedgrupper av ulykkesårsaker:

– Menneskelige feil som følge av mangel på kunnskap eller øvelse 

– Menneskelige feil forårsaket av ytre årsaker som støy, forstyrrelser 

eller trøtthet 

– Tekniske feil og mangler ved selve anlegget eller utstyret som brukes



Hvorfor Risikoanalyse?

• Ofte går det bra selv om vi gjør feil, men den ene 

gangen alt går feil kan konsekvensene bli store. Derfor 

må man også se på om man har mange lignende nesten 

uhell/småskader som man kan prøve å få bedre rutiner 

rundt

• Kostnaden ved store/hyppige skader er større enn man 

tenker på; 

kostnad både ved administrativt arbeid rundt skaden, 

tap av omdømme, engstelige trenere som slutter, osv



Kommunen er eier av anlegget;

• Aktuelt med samarbeidsavtale om tilsynsoppgaver

• Hvem er ansvarlig for fordeling av treningstid; Formiddag? 

Ettermiddag? Kveldstid?

• Ofte kan det være andre lag som er aktuelle brukere

• Lagets rettigheter og plikter

– Opplæring av personale som skal være over 18 år

– Årlige statusmøter

– Ryddig og god stand

– Alt må kunne dokumenteres

– Kan ikke uten videre delegere til andre lag uten etter avtale

• Åpningstider

• Kompensasjon



Dersom laget bygger selv…..

• Fast  utleie til skoler

– Kommunen bidrar vesentlig i byggefasen mot gratis 

leie til skole på formiddag ?

– Ellers fast kronebeløp pr time

• Aktuelt at anlegget leies ut til andre 

• Forvaltning Drift Vedlikehold (FDV)  

• Internkontrollsystem

• Forsikring



Men uansett:

Mye handler om gode rutiner,

oppfølging av disse i hverdagen og

AT RUTINENE  ER SPORBAR !!!!!



For trening i basishall er følgende tiltak sentrale: 

• Sørge for at faste installasjoner (groper, ribbevegg etc.) blir 

holdt i god teknisk stand 

• Sørge for at alt løst utstyr er i forskriftsmessig stand 

• Sørge for at alle ansatte og frivillige har tilstrekkelig 

opplæring og kunnskap 

• Holde oppsyn med at selve treningen foregår i forsvarlige 

former 

• Systematisk kartlegge, registrere og følge opp 

risikomomenter og uønskede hendelser 

• Gjennomføre nødvendige tiltak for å forebygge disse

• Dokumentere arbeidet



Eksempel på et opplegg for kontrollrutiner: 

• Daglig: Hver dag når hallen åpner bør 

noen ta en runde i lokalet for å forsikre seg 

om at alt ser bra ut……….. 

… og hvem er denne ”noen”?...



Eksempler

• Månedlig: 

– De mest utsatte punktene som apparatfester, 

fjærer i trampetter kontrolleres

• Hver tredje måned: 

– Alle apparatfester, kabler, fjærer, og kantputer 

rundt grop kontrolleres

– skumklosser i grop; fjerne for utlufting og vask 

/rengjøring av grop, samt bytte ut skadede 

klosser



• Gå gjennom rutiner og se om de er tilstrekkelige eller må 

endres. 

• Utskifting/reparasjon av utstyr?   

• Nye krav til opplæring? 

• Årlig: Total gjennomgang av apparatparken (både faste 

installasjoner og løst utstyr) av leverandør som har levert 

utstyret (ut fra inngått serviceavtale) 

• På nettsidene til NGTF ligger forslag til skjema med et 

mer detaljert oppsett av kontrollpunkter. 












