
Ordensreglement for styrketræningslokalet på Gl. Vardevej

For at alle kan få en god oplevelse ved brug af vores faciliteter, har vi følgende retningslinjer 
for benyttelse:

1. Styrketræningslokalet kan benyttes til individuel træning af idrætsudøvere på Esbjerg 
ordningen eller visiteret gennem Sport & Event Park Esbjerg.

2. Lokalet kan benyttes til holdtræning i de angivne tidspunkter, dog må holdtræningen 
maksimalt bestå af 15 personer, så der er plads til individuel træning.

3. Unge under 15 år må ikke træne i lokalet uden kyndig supervision, og på intet 
tidspunkt må unge under 15 år træne alene i lokalet uden tilstedeværelse af ansvarlige 
instruktører/trænere.

4. Brugen af redskaberne foregår på klubbernes/udøvernes eget ansvar.
5. Det påhviler brugerne, den lejende forening eller arrangør, at sørge for ro og orden.
6. Maskiner og redskaber må ikke flyttes rundt, eller fjernes fra lokalet.
7. Maskiner og redskaber aftørres for sved efter brug.
8. Brugerne er erstatningspligtige ved misligholdelse af redskaberne.
9. Rygning er ikke tilladt indendørs på Sport & Event Park Esbjergs anlæg.
10. Fodtøj, der anvendes udendørs, må ikke benyttes i faciliteter, hvor indendørs fodtøj er 

påkrævet.
11. Mad og drikke må ikke medbringes på Sport & Event Park Esbjergs anlæg uden 

forudgående aftale (udøvere må gerne medbringe en lettere forplejning under 
aktivitet).

12. Det er ikke tilladt, at træne i bar overkrop i styrketræningslokalet.
13. Glas, flasker og andet service som kan splintre må ikke medbringes i lokalet.
14. Smid affald i de opstillede affaldsspande.
15. Penge og andre værdigenstande opbevares på eget ansvar.
16. Alle lånte/lejede faciliteter efterlades, så den næste bruger kan tage faciliteten i brug, 

uden først at skulle rengøre eller rydde op. 
17. Det er lejeren/brugeren, der kan drages til ansvar for ordensreglementets overholdelse 

og er erstatningspligtig for beskadigelser af bygninger og inventar.

Hvis du overholder ordensreglementet kan alle brugere få en god oplevelse i Sport & 
Event Park Esbjerg.
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