
Instruks for banevakten 
 

Asker skøyteklubb har en avtale med kommunen om å ivareta tilsyn på Risenga kunstisbane i 
forbindelse med de tider klubben gjennomfører organisert trening og/eller arrangementer på banen. 
I forbindelse med ordinær trening skal klubben ha personell synlig på banen, slik at øvrig publikum 
fortsatt kan bruke indre bane.  

Hovedhensikten er å sikre trygg kryssing av løpebanene, og gjerne færrest mulig kryssinger. 

Banevaktene møter opp på Risenga, ved klubbhuset, senest klokken 17.30, tirsdager og torsdager. 

Første mann på listen: Pass på at du mottar nøkkel til boden hvor kjeglevogn og vester finnes! 

Ta på orange vest merket med «VAKT». Vaktene skal være synlige - og det er fint om en av vaktene 
går på skøyter. 

 

Oppgaver for bane-/tilsynsvaktene er som følger: 
 

• Opplyse at alle må forlate isen når ismaskin kommer for å preparere banen (dette er også 
skiltet). Med trådløst mikrofon kan det gjerne informeres over høytalere mens det jobbes 
med å sette frem kjegler osv, slik at det er mulighet for veiledning til publikum 

o Høytaleranlegget slås på med bryter i kiosken (samme nøkkel som boden). Bryter er under 
benken innerst på høyre side der hvor de ‘svenske’ utleie-skøyte ligger. Her ligger trådløst 
mikrofon (som har av/på bryter på mikrofonen). Her er det også en snor for å koble til 
telefon/iPad for å spille musikk. 

• Plassere kjegler rundt hele hurtigløpsbane ca 1 meter på innside av oppvarmingsbane 
• På oppløpssidens plasseres kjegler fra sikkerhetspute, ved utgang sving, og helt fram til 

kryssingspunkt ved 500 m målgang. Spennes med tau. 
• Indre bane deles på midten med kjegler for å avdele short track banen 
• På torsdager plasseres kjegler for short track banen på indre bane 
• Passe på at publikum ikke bruker puck eller ball mens lengdeløpstreningen pågår 
• Vaktene passer også at de yngste krysser banen på trygg måte (kan gjerne delegeres til noen 

foreldre som ser på sine barn!) 

Det er viktig å holde en god tone ovenfor publikum, og samtidig opptre resolutt og ryddig. 

Vakten varer til ca. kl 20 (ofte tidligere, noen ganger noe senere avhengig av aktivitet). 

Vaktene kan gjerne byttes innbyrdes. (Gi beskjed til utsender av vaktlisten ved bytter) 

Oppdatert og gjeldende vaktliste finnes på klubbens hjemmeside: www.skoyteklubb.no. I Meny -  
Diverse, dugnad m.m. og fanen Dugnad – vaktlister. 

/Styret 


