Klubbloftet.
Vi er mange i Lånke IL - derfor kreves det at vi er enige om og respekterer noen
enkle regler for bruk av klubblokalet vårt.
Bruk klubblokalet !
Lånke IL ønsker at mange skal bruke klubbhuset. Lagene oppfordres bl.a. til å avholde
foreldremøter, spillermøter, sosiale arrangementer for ungene og ledermøter i
klubblokalet. Ved slike anledninger kan hele klubbloftet og alt utstyret der brukes.
Klubben byr da også på gratis kaffe forutsatt at vi ledere rydder godt.
Fotballsko er ikke tillatt brukt på klubbloftet !
Reservasjon av møtetid på klubbloftet:
For å booke tid på klubbloftet er det gruppeleder for aktuell gruppe som skal kontaktes
og som kan booke dere inn gjennom møtekalender på Lånke IL.
Første mann til mølla ….. gjelder, hvilket vil si at de som ikke har booket gjennom
klubbkalender må vike ved møtekollisjon
Generelt:
Lederne skal være de siste som forlater klubbhuset.
Etter møter:
- Rydd og vask opp slik at rommet er slik du selv ønsker å finne dem
- Bord og stoler skal settes tilbake til hvor de stod når møtet startet
- Rydd kaffekopper, glass og lignende
- Bord og stoler tørkes av
- Slukk alle innvendige lys
- Lås og sjekk begge dørene (oppe og nede) før du forlater klubbloftet
- Er det ikke aktivitet i Lånkehallen (01.04.-01.09) eller etter 2100, skal også toaletter i
vestibyle Lånkehallen sjekkes før vi går.
Nøkler:
Alle trenere / lagledere i Lånke IL har nøkkel som passer til klubbloftet. Disse kvitteres ut
i hver enkelt gruppe. Nøkkelen er personlig og kan ikke lånes ut til andre. Det er de
personer som har nøkkel som er ansvarlig for lagets bruk av klubbloftet.

Et godt kjent motto må gjelde for alle brukere:
FORLAT ROMMENE SLIK DU SELV ØNSKER Å FINNE DET NESTE GANG DU BRUKER DET:
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