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1. Lån og leie av lokalet 

 
1.1. Ungdomshuset på Søreide disponeres av Søreide IL mandag, tirsdag, onsdag og lørdag. 

 
1.2. Lokalet kan lånes av lagledere eller trenere til møter eller sosiale samlinger for eget lag.  

 
1.3. Lokalet kan ikke fremleies eller benyttes til aktiviteter som ikke er knyttet til Søreide IL.  

 
1.4. Lokalet leies ut av Søreide IL til bursdager og andre private arrangementer. Det er ikke 

anledning til å nyte alkohol på arrangementer i Ungdomshuset. 
 

1.5. Henvendelser for lån og leie av lokalet gjøres på email; styreleder@soreideil.no. Tildeling skjer 
etter «først til mølla» prinsippet. 

 
1.6. Den som bestiller lokalet står ansvarlig for at retningslinjene får lån og leie av Ungdomshuset 

etterleves. 
 

1.7. Det er kodelås til lokalet i kjellerinngangen. Koden blir opplyst ved avtale om leie. Koden skal 
ikke deles og misbruk av dette vil bli vurdert anmeldt. 

 
 
2. Internett 

 
2.1. Det er trådløst nettverk tilgjengelig i Lokalet. Navn på ruter og passord henger på veggen til 

venstre innenfor døren til teknisk rom/nødutgang ved siden av scenen i hovedetasjen. 
 

 
3. AV-utstyr. 

 
3.1. Søreide IL disponerer AV utstyr som er montert i lokalet. Dette er kostbart utstyr og det er kun 

den som står ansvarlig for lån og leie  av lokalet som skal håndtere dette.  Se pkt. 6 for 
bruksanvisning. 

 
 
 

4. Kjøkken 
 

4.1. Kjøkkenutstyr i skap som er merket med Søreide IL kan benyttes av den som låner og leier 
lokalet. 
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4.2. Kjøleskap, fryseskap, komfyr, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn og kaffetrakter er felles for alle 

brukere av huset og kan fritt benyttes. 
 
 

 
5. Generelle regler for bruk av huset 

 
5.1. Den enkelte bruker er ansvarlig for å utbedre skader som har oppstått under bruk av den 

enkelte, dette inkluderer erstatningsansvar for en annens part utstyr som oppbevares i 
lokalene.  

 
5.2. Dør i kjeller skal være låst til enhver tid. 

 
5.3. Det er ikke tillatt med dyr inne i lokalet. 

 
5.4. Det er ikke tillatt å oppbevare sykler inne i lokalet. 

 
5.5. Det er ikke tillatt med bruk av åpen ild i lokalet (f.eks stearinlys) 

 
5.6. Før du forlater lokalet skal; 

5.6.1.  Det ryddes – kopper, asjetter, flasker o.l, i alle arealer. 
5.6.2.  Møbler settes på plass. 
5.6.3.  Oppvask settes i oppvaskmaskin og startes ved behov. 
5.6.4.  Alle gulv kostes. 
5.6.5.  Boss tømmes, dersom avfallsbeholder er full må den som låner lokalet at med seg bosset. 
5.6.6.  Alle vinduer lukkes. 
5.6.7.  Alle dører låses. 
5.6.8.  Alle lys slåes av. 

 
5.7. Det er ikke tillatt å laste ned ulovlig programvare over Ungdomshuset på Søreide sitt internett. 
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6. Bruksanvisning AV-utstyr hovedetasje  
 
6.1. Koden til hengelås på skapet deles ut ved avtale om leie, lås skapet etter bruk. 

 
6.2. Ledning til projektor (VGA)  og lyd for tilkopling av PC ligger tilgjengelig på toppen av skapet 

 
 

6.3. Lerret kjøres opp og ned med fjernkontroll, kjør opp etter bruk. 

 
 

6.4. Høyttalere slåes på med fjernkontroll, slåes av etter bruk. 

 
 

6.5. Projektor slåes på med fjernkontroll 
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6.6.  Lyd 

6.6.1. Skru opp lyden på line 9/10 (merket PC) på liten mikser. 
6.6.2. skru opp lyden på Master (begge) på liten mikser. 

 
 

6.6.3. Skru opp lyden på line 9 (merket «fra ekst mikser») på hovedmikser. 
6.6.4. Skru opp lyden på Master (begge) på hovedmikser. 
6.6.5. Dersom det ikke kommer lyd – prøv å slå på høyttalere på nytt, ref pkt 6.4 

 
 

6.6.6. Tilbakestill alle volumkontroller før lydkabel koples fra PC etter bruk. 
6.6.7. Hovedstrøm til begge miksere skal alltid stå på. 
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