SANDNES IDRETTSPARK

INSTRUKS FOR SPEAKER
Generelt
Speaker er det viktigste bindeleddet mellom arrangør og publikum. Speaker har enveiskommunikasjon til publikum og er beste informasjonsformidleren ved uønskede hendelser. Sammen
med vakter kan konsekvenser ved uønskede hendelser reduseres til et minimum. Vakter skal inneha
nødvendig kunnskap om anlegget og være kjent med (gjennom vaktinstrukser).
I kommandorommet (Målhuset) vil det alltid befinne seg politi sammen med speaker og
sikkerhetsansvarlig. Speaker vil også alltid ha med seg personell med radiokommunikasjon med
øvrige vakter, slik at korrekt og nødvendig informasjon skal kunne gis til publikum.

Tribunenavn – Benevnelser
Navn

Område/Felt

Navn

Område/Felt

Hovedtribune/ Mediahus/ Garderobe

Felt A og B

Ståplass

Borte

Familietribune

Felt C

Bortetribune

Felt D - E

Taktribune

Felt F - N

Giskehalltribune

Felt P - T

Målhuset
Midthuset

VIP

Svinghuset

HC+ledsagere

Ståplass

Nord, Sør

Handlinger / Talebeskjeder
Det er flere farlige og/eller uønskede hendelser som kan intreffe ved arrangementer. Man kan
forvente følgende hovedscenarioer:
-

rømning fra tribuner, eller
evakuering av hovedarena.

Speaker sammen med politiet/sikkerhetsansvarlig må vurdere hvilket omfang rømning eller
evakuering skal ha.
På de to neste sidene angis mulige hendelser med talevarslinger som skal gis.
Alle beskjeder må gis minst 2 ganger, trolig flere.
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BRANN
BRANN I MEDIAHUS / GARDEROBER/ HOVEDTRIBUNE (FELT A – B)
Speaker gir følgende beskjed:
1. ”Brannalarm utløst - Brannalarm utløst”
2. ”Publikum på Hovedtribune (Felt A og B) og Mediahus må trekke ut på
gressmatten”
Beskjeder gjentas minst 2 ganger
-

Ved behov gir Speaker beskjed om at tiltrekkelig plass til gis til innsatspersonell.

BRANN I MÅLHUS/ MIDTHUS/ SVINGHUS
Speaker gir følgende beskjed:
1. ”Brannalarm utløst - Brannalarm utløst”
2. ”Publikum på Målhus, Midthus og Svinghus må trekke ut på gressmatten”
Beskjeder gjentas minst 2 ganger
-

Ved behov gir Speaker beskjed om at tiltrekkelig plass gis til innsatspersonell.
Fokus på de 12 HC-plassene på Svinghuset.

BRANN PÅ/VED BORTETRIBUNE (Felt D – E)
Speaker gir følgende beskjed:
1. ”Publikum på bortetribune må evakuere tribunen og gå ut av arenaen via port”
Dersom dette ikke er mulig gis følgende beskjed:
2. ”Publikum i berørte områder må evakuere tribune og gå ut på gressmatten”
Beskjeder gjentas minst 2 ganger
-

Ved behov gir Speaker beskjed om at tiltrekkelig plass til gis til innsatspersonell.
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EVAKUERING
TRUSSEL SOM KREVER EVAKUERING (”BOMBETRUSSEL” ETC.)
Speaker gir følgende beskjed:
1. ”Viktig melding – Viktig melding”
2. ”Forhold krever at man forlater stadion”
” Vennligst forlat tribuner, og gå til nærmeste port eller utgang”
Politiet og sikkerhetsansvarlig for arrangementet må bistå speaker med nødvendige
talemeldinger ut fra situasjonen som har oppstått.
Beskjeder gjentas minst 2 ganger

KOLLAPS AV TRIBUNE
Speaker gir følgende beskjed:
1. ”Viktig melding – Viktig melding”
2. ” Publikum på tribune/felt (angi berørte tribuner) må evakuere tribune og gå ut
på gressmatten”
3. ”.............................”
Bekjed gjentas minst 2 ganger
Her må Speaker se an situasjonen, men folk i umiddelbar nærhet skal evakueres ut på
gressmatta. Det er viktig at det gis tilstrekkelig tilgjengelighet for førstehjelpspersonell og
annet innsatsmannskaper (politi, brannvesen, vaktmannskaper).
Sikkerhetsansvarlig ved arrangementet må følge opp Speaker og sørger for at publikum gis
nødvendig informasjon

OPPTØYER / SLOSSING
Speaker gir følgende beskjed:
1. ”Viktig melding – Viktig melding”
2. ”.............................”
Politiet og sikkerhetsansvarlig for arrangementet må bistå speaker med nødvendige
talemeldinger ut fra situasjonen som har oppstått.
Beskjeder gjentas minst 2 ganger
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