
Instruks for tilsynsvakt juni 2022 – Sandbekken og Kjenn bad 

 

De aller viktigste oppgavene: 

1. Adgangskontroll inn i hallen:  
Inngangsdøra kan stå åpen når du sitter ved inngangen og har kontroll.  
Hvis alle partier er sluppet inn, og du vil sitte inne i hallen, låser du døra. 
Benytt gul vest som du finner inne i vaktbua, da er du synlig for alle brukere. 
 
Du skal ikke sitte inne i vaktbua, det er trenernes arbeidsplass. 

På Kjenn bad er ytterdøra alltid låst, og du sitter i inngangspartiet med øynene vendt 
mot døra, og må slippe inn etter hvert som svømmerne kommer. Også der ligger gule 
vester til bruk for tilsynsvakta. 

 
Vi har ikke ekstra nøkler til anleggene, slik at det er trener som låser opp og igjen. 
 

2. Låsing etter siste parti/kurs for dagen. Du skal alltid være siste person ut av anlegget 
etter siste trening (avtal ev med trener), om du har siste vakta. Sørg for slukking, 
låsing av garderober, tribune, og ikke minst ytterdør etter avtale med siste trener. I 
Sandbekken er låsen til ytterdøra en bryter inne på veggen i vaktrommet, så der må 
du ha god kontakt med siste trener ut, ellers får du ikke tilgang til den bryteren. På 
Kjenn trener masters hver mandag etter patiene, så de ordner låsing/slukking der. 
 
Er det andre brukere i anlegget når våre kurs/treninger er over, snakk med 
tilstedeværende brukere om låsing av ytterdør, slik at ansvaret er klart definert. 
Svømmeanlegget er uansett vårt ansvar = skal forsegles.  
 

3. Benytt gul vest som henger i vaktrommet – da er det tydelig og synlig at du er 
tilsynsvakta. 

             Vær vennlig og bestemt – det fungerer ofte utmerket!  

 
Du gjør en svært viktig jobb for våre 90 aktive svømmere. Vi har intet vikarkorps eller 
noen å ringe, så vakta må tas (men du kan selvfølgelig bytte internt). Tusen takk for 
jobben! 
 
Vaktlista for høsten 2022 legges ut i august på Spond. 


