
Reglement for benyttelse af tst aktiv-center 
 
Adgang Kun de, der i øjeblikket deltager i træningen eller i kamp samt de nødvendige 

træningsledere, dommere og officials har ret til at opholde sig på banen eller i 
omklædningsrummene. 

 
Haller Hallerne skal forlades i samme opryddet stand som de er modtaget.  

Det er forbudt at benytte udendørs sko i hallerne, eller fodtøj med ribber eller 
knopper, samt fodtøj med såler som smitter af på halgulvene. 
Ved boldspil i den store hal, skal nettene ved endevæggene trækkes ud. 
Redskaber og net opstilles og sættes på plads efter anvisning fra hallens personale 
inden for den aftalte tid. 

 
Harpiks Der må ikke anvendes harpiks andre steder end i Hal 1.  

Der skal anvendes bakker under alle dåser med harpiks.  
Harpiksen må kun stilles på bakkerne.  
Hænderne skal rengøres inden spillerne forlader hallen.  
Spildt harpiks skal fjernes. 
Hal 2, samt gange og omklædningsrum er harpiksfrit område. 

 
Boldspil Det er ikke tilladt at spille / opvarme med bolde på gange og i forhallen. 
 
Fodboldstøvler Fodboldstøvler skal tages af udendørs før indtræden i centret. 
 
Mad Mad, drikkevarer og is må ikke nydes i hallerne eller i omklædningsrummene. 

Undtaget er energidrik og / eller vand, som indtages i forbindelse med kamp og 
træning. 

 
Tyveri tst aktiv-center påtager sig intet ansvar for beklædningsgenstande, 

værdigenstande, rede penge eller andre effekter, som efterlades i 
omklædningsrummene, lokaler eller skabe.  

 
Tobak Tobaksrygning inkl. elektroniske cigaretter er forbudt overalt i tst aktiv-center.  
 
Åbningstid Den automastiske alarm slår til kl. 22.50 på hverdage, 21.50 i weekenden.  Alle skal 

have forladt centeret inden. Udløser man alarmen koster det en bøde på 850 kr. 
 
Affald Alt affald skal anbringes i de dertil anbragte affaldskurve. 
 
Dyr Kældedyr må ikke medbringes i Idrætscentret.  
 
Overtrædelse Alle bruger, herunder foreninger med medlemmer samt deres publikum, skal til 

enhver tid rette sig efter sig efter anvisninger fra tst aktiv-centers daglige ledelse 
(halinspektør eller personale). Såfremt en sådan anvisning ikke bliver fulgt, har tst 
aktiv-center ret til, uden forudgående varsel, at bortvise såvel enkeltpersoner som 
foreninger fra tst aktiv-center. En evt. bortvisning kan være permanent eller for en 
begrænset periode. 

 
 
Forretningsudvalget, 01-07-2013 


