
 

 

 

Til trenere i Sola Turn 

 

 

 

 

 

 

 

RYDDING ETTER ETTERMIDDAGENS TRENINGER PÅ KJERRBERGET UNGDOMSSKOLE 
 

Tusen takk for at dere gjør en fantastisk innsats med alle ungene og at dere rydder hallen i 

Kjerrberget Ungdomsskole etter endt trening hver kveld. Sola Turn er avhengig av at vi får et langt og 

godt samarbeid med skolen. Da må vi sørge for at skolens gymlærere og ansatte er fornøyde med 

hvordan det ser ut når de kommer på jobb morgenen etter at vi har brukt hallen. 

 

Rydd skolens utstyr inn på skolens lager og Sola Turn sitt utstyr inn på lageret vi disponerer. Det er 

kun benkene som skal stå igjen i hallen når dere drar fra Kjerrberget ungdomsskole på kvelden. Heis 

opp skilleveggen og sørg for at ringer/bommer er heist opp. Se gjennom garderobene at det ikke er 

noe gjenglemt tøy eller at det ligger tørkepapir e.l. på gulvet. 

 

Lageret som er merket med rosa disponeres av Sola Turn. Det er kun skolens utstyr som skal være i 

lagrene som er merket med gult. Vær derfor snill å sørge for at hverken musikkanlegg, matter eller 

annet av Sola Turn sitt utstyr ligger i «gule» områder når hallen forlates. 

 

 



 

Skolens lager skal ryddes og se innbydende ut. Per september skal skolens hovedlager se slik ut:  

 
 

Ytterdøren skal alltid være låst (det skjer automatisk). Bruk gjerne en foreldre eller gymnast som 

dørvakt for å slippe inn gymnaster som skal på trening. 

 

For at dørene mellom gangen og hallen (markert med rød ring på tegningen) skal være ulåst under 

trening kan du taste følgende på kortleseren ved døren:  

- tast 2 

- tast A  

- hold kortet over kortleser 

- tast PIN 

- tast A 

 

For å låse opp garderobene legger du kortet ditt over kodeleseren til garderobedøren 2 ganger etter 

hverandre. Dørene går da først i automatisk lås igjen kl 21:30 på kvelden. 

 

Koden til garasjedørene til utstyrsgarasjene er 2021. Lukk garasjedørene før dere drar fra hallen. 

 

Husk at dere er ansvarlig for at det ikke kommer uvedkomne inn på skolen. Har du spørsmål så 

ring/mail Sportslig ansvarlig Tonje Våge Alvestad (tlf. 411 40 109) eller undertegnede. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sola Turn 

 

 

Jørn Arild Vika 

Daglig leder 

 

Tlf. 932 90 900 

e-post: jorn.vika@solaturn.no 
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