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Vejledning til brug af banerne i Fase 1 af den forsigtige genåbning 

Gladsaxe Idrætshal 2 

1. Alt vores beachudstyr er placeret i containergården ved siden af cykelstativerne, som er ved siden af 
glasgangen, der forbinder de to idrætshaller. Der er to indgangsdøre til containergården. Brug den til venstre. 

2. Du har adgang til containergården med din Saltobrik. Hvis din Saltobrik ikke virker, så forsøg dig med en 
opdatering. Det kan du gøre ved den grønne dør ca. 10 meter til højre for indgangsdøren til svømmehallen. 
Når Saltolåsen lyser grønt, så skal du dreje låsen for at åbne palen. Det samme, når du skal låse: Når 
Saltolåsen lyser grønt, så skal du dreje låsen for at skyde palen på plads. 

3. Stort set alle klubbens trænere med en Saltobrik til hallerne i Gladsaxe har fået adgang til denne dør med jeres 
blå saltobrik til Gladsaxe. 

4. Beachudstyret ligger under halvtaget: 
a. En sort (tung) taske med et samlet net, der dækker begge baner. Heri er også en midterstolpe, der kan 

samles.  
b. En taske med 3 beachbolde. 
c. En kasse med streger til 2 baner og en boldpumpe. 
d. Tre river og to skovle. Vi forsøger at finde to sandskubbere. 

5. Det er ikke muligt kun at sætte en enkelt bane op, så lad være med at skille de to net ad. 
6. Den blå markering i den ene ende af nettet skal passe til den stolpe, der er markeret med blåt. 
7. Når du har udtaget udstyret fra containergården, så lås med det samme igen. 
8. De personer, der sætter nettet op, skal spritte hænderne af før og efter nettet er sat op. 

Ligeså skal de personer, der tager nettet ned og lægger det på plads. 
9. Har I den sene træningstid, så kom i god tid, så dem før jer ikke har taget nettet ned, når I ankommer. 
10. Der er ikke adgang til Idrætshallerne, så selvom din Saltobrik kan åbne døren, så er der sat (lydløs) alarm på. 
11. Der er ingen adgang til toiletter eller vandpost. 

Engelsborghallen 

1. Alt vores beachudstyr er placeret i det midterste skur ved Engelsborghallen (skydedør). Der er opsat en 
Saltohængelås (vi har taget låsen fra boldkanonen).  

2. Din Saltobrik til Lyngby virker til Saltohængelåsen, hvis du har opdateret den siden vi fik boldkanonen. Og 
ellers skal du opdatere Saltobrikken på føleren udenfor hovedindgangen. 

3. Udstyret i skuret er: 
a. Det blå net til beachbanen. 
b. To store græsbanenet (sort og blå taske). 
c. Andre græsnet er på vej. 
d. 3 net med hver 5 bolde. 
e. En stor boldpumpe, der mangler en studs – har du en studs derhjemme, så tag den med! 
f. En lille, brugbar boldpume. 
g. To skovle og to sandskubbere. 

4. Når du har udtaget det nødvendige udstyr fra skuret, så lås skuret med det samme igen. Her skal 
Saltohængelåsen bare lukkes, så er den låst (du skal ikke anvende din Saltobrik). 

5. De personer, der sætter net op, skal spritte hænderne af før og efter nettet er sat op. 
Ligeså skal de personer, der tager nettet ned og lægger det på plads. 

6. Vi må ikke lade nettet være oppe på beachbanen efter endt træning til offentligt brug. Det skal tages ned og 
lægges tilbage i skuret. Kommer det til at ske, at vi ikke får taget nettet ned, så bliver træningsmuligheden taget 
fra os igen. 

7. Har I den sene træningstid, så kom i god tid, så dem før jer ikke har taget nettet ned, når I ankommer. 
8. Der er ikke adgang til hallen. 
9. Der er ingen adgang til toiletter. Den udvendige vandpost er åben. 
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Saltobrikker: 

- Har du problemer med, at din saltobrik ikke virker, så ring til Jan på 28441166. 

Mangler: 

- Mangler du noget udstyr, så skriv eller send en besked til Jan. 

 

Gladsaxe Idrætshal 2 
Indblik til containergården set fra den højre dør: 

  

 

Engelsborghallen 
Alt vores beachudstyr er placeret i det midterste skur ved Engelsborghallen.  

  


