BRANNPROSEDYRE
FOR KLUBBENE
I FORBINDELSE MED TRENING, KAMPER OG STEVNER I
STAVANGER ISHALL OG SIDDISHALLEN.

1.

Klubbene er ansvarlig for at minst 1 representant fra hver gruppe / lag samt alle brannvakter /
arrangementsverter gjøres kjent med Generelle Branninstrukser, Branninstruks for
speakertjeneste samt til enhver tid gjeldende Evakuerings- og Varslingsplan for STAVANGER
ISHALL og SIDDISHALLEN.
Disse plikter i tillegg å gjøre seg kjent med plassering og bruk av alt tilgjengelig slokningsmateriell
som Brannslanger.

2.

Arrangør / klubb er ansvarlig for at samtlige nødutganger er ryddige og fremkommelige.
Ingen dører som er spesifisert som nødutgangsdører får låses eller på annen måte sperres så
lenge det er personer i lokalene, dette gjelder også dører i vektløfterlokale / idrettshall i 2 og 3
etasje i Siddishallen.
Bord, sperringer etc. som blir benyttet til billettsalg / kontroll ved innganger skal ikke plasseres
slik at de kan hindre en eventuell rømning.
Det må innarbeides rutiner for flytting / fjerning av alt slikt løst utstyr dersom det skulle oppstå
en situasjon som nødvendiggjør rømning.

3.

Lagledere, Brannvakter og Arrangementsverter skal assistere ved rømning.
Dette gjelder spesielt evakuering av personer som ikke kan klare seg selv.

4.

Ansvarlig leder i hver klubb / arrangør skal signere denne prosedyre og returnere ett eksemplar i
signert stand til Stavanger Ishall.
Klubbene / Arrangør skal på oppfordring kunne dokumentere at informasjon og opplæring av
representanter fra alle grupper / lag samt brannvakter i henhold til punktene 1 til 4 har funnet
sted.
Stavanger 08.08.2019
Stavanger Ishall

Mottatt og lest dato: ________
Sign:

_________________________
Henning Rohde

Gjentas med blokkbokstaver:

Ansvarlig brannvernleder

_________________________
Som representerer følgende idrettslag:

___________________
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