
Regler for Sandnes kommunes service og 
garderobebygg tilhørende idrettsanlegg 
1. ANLEGG 

Reglementet omfatter følgende anlegg: 

 Iglemyr garderobebygg 

 Sviland garderobebygg 

 Sandnes stadion tribune/garderobeanlegg/lager 

 Sandnes stadion gamle garderober 

 Sandnes stadion gamle Ulfhus (eies ikke av Sandnes kommune) 

 Sandnes stadion målhus/lager 
Øvrige garderobeanlegg er eid og drevet av idrettslag. Ta kontakt med det aktuelle idrettslag for leie. 

2. UTLEIE 

Bymiljø - idrett og friluftsliv forestår utleie/tilgang for aktuelle brukere, fortrinnsvis gjennom tildeling av tid på 
baneanleggene Iglemyr, Sviland og Sandnes idrettspark. Gamle garderober Sandnes stadion låses opp kl. 16.00 
og låses igjen kl. 22.45, evnt. på dagtid etter tildelt tid til arrangement/trening. For øvrige anlegg kvitteres det ut 
nøkkel. 

Leder for laget kvitterer ut nøkler for sitt idrettslag. Det skal kvitteres ut færrest mulig nøkler. Ved mistet nøkkel blir 
laget fakturert for kostnaden ved å skifte lås, evnt. for ny nøkkel. 

For bruk av målhuset og tilhørende utstyr (PA anlegg, samt tidtagingsutstyr) henvises det til egen avtale med 
Sandnes idrettslag. Her kreves det opplæring i bruk av utstyr før nøkkel kan kvitteres ut. 

Sandnes Ulf har egen bruksavtale på ett sett garderober i tribuneanlegg Sandnes stadion. 

Sandnes idrettslag har egen bruksavtale for Målhuset. 

Sandnes Ulf og Sandnes idrettslag har ansvar for vedlikehold, orden, vask og lignende på Gamle Ulf huset. 

Trening må vike for arrangementer. 

Uforutsette hendinger som hindrer bruk av anlegget i henhold til avtale fritar eier for ethvert ansvar overfor leier. 

3. ORDENSREGLER 

Dørene skal låses etter bruk (med unntak av gamle garderober ukedager). Trener, ansvarlig skal være den første 
inn og den siste ut av garderoben. 

Brukere skal rydde etter seg. Bossbøtter som er satt ut skal benyttes. 

Sko skal spyles eller kostes ute før en går inn i garderoben. 

Hver bruker skal koste gulvet etter seg, dusjene spyles ved behov. 

Vannkraner/dusjer/toaletter skal ikke stå å renne når garderobebygget forlates. 



Lys skal slukkes. 

Vinduer lukkes. 

Alt utstyr/klær/førstehjelpsutstyr og lignende skal oppbevares i lager når det ikke er i bruk. Lagerrom skal holdes 
ryddige. Utstyr skal ryddes på plass etter bruk. 

Klær/sko/håndklær skal ikke henge til tørk i garderobene. Glemte klær/sko/utstyr i garderober vil bli fjernet. 

Sandnes Ulf har i egen hjemmegarderobe tillatelse til å ha sko i skohyller og rene klær i oppbevaringskasser på 
benk, samt ha massasjebenk og ergometersykkel stående. 

Røyking og bruk av rusmidler er forbudt. 

Evnt. skade skal meldes til forvalter – Jørn Vølstad 51 33 52 14 

Bruker er ansvarlig og kan bli erstatningspliktig for skader på bygning og inventar.     

Personer som overtrer reglementet, viser usømmelig adferd eller på annen måte er til sjenanse for andre kan 
miste tilgang til anlegget.  

Forvalter Bymiljø - idrett og friluftsliv avgjør for hvilket tidsrom bortvisningen i tilfelle skal gjøres gjeldene. Skjer 
overtredelse av gjeldene regler under utøvelse av skolens undervisningsvirksomhet, skal eventuell bortvisning 
skje i samråd med rektor/faglærer. 

4. KONTAKTPERSONER I KOMMUNEN 

Kontaktperson for utleie er: 

Forvalter Jørn Vølstad 51 33 52 14 

 

5. ANDRE REGELVERK 

Avtale mellom Sandnes kommune og Sandnes Ulf om bruk av garderobesett i tribuneanlegg på Sandnes stadion. 
Avtale mellom Sandnes kommune og Sandnes idrettslag om bruk av målhuset. 
Serviceerklæringer grusbaner, gressbaner, kunstgressbaner og friidrettsanlegg. 

 


