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Retningslinjer for brug af Kriminalforsorgens halfacilitet 
 

Kære nabo 

 

Du har ansøgt om at få adgang til at benytte hallen på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter og er i 

den sammenhæng blevet sikkerhedsgodkendt. Dit adgangskort nr. X er derfor nu aktiveret, og du 

har adgang til at benytte hallen på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter. 

 

Som bruger af vores faciliteter er det vigtigt, at du sætter dig ind i og efterlever nedenstående reg-

ler for brug af Kriminalforsorgens Uddannelsescenterets halfaciliteter. Det gælder både i forhold til 

de sikkerhedsmæssige aspekter (husk at lås af, luk vinduer, luk ikke fremmede ind) og i forhold til 

de vedligeholdsmæssige aspekter (husk at rydde op efter dig selv, indberet skadet udstyr mv.). Næ-

sten en tredjedel af Kriminalforsorgens undervisningsaktiviteter på de uniformerede uddannelser 

foregår i eller omkring halområdet. Det er derfor af afgørende vigtighed for vores undervisning, at 

halfaciliteterne til enhver tid fremstår i optimal stand. 

 

 

Adgangskort 

Dit adgangskort er personligt og må ikke udlånes eller overdrages til andre. Dog kan flere personer i 

samme hustand, som er mindst 18 år, tilknyttes samme adgangskort, såfremt de er sikkerhedsgod-

kendt individuelt af Kriminalforsorgens Uddannelsescenter. 

 

Børn under 18 år må kun benytte hallen ifølge med en voksen.  

 

Du er ansvarlig for de gæster, som du tager med i hallen, og du må ikke efterlade gæster i hallen 

uden opsyn.  

 

Du er desuden ansvarlig for, at yderdørene ved halområdet er aflåste både under og efter brug af 

hallen. 

 

Hvis dit adgangskort bortkommer eller du fraflytter din nuværende adresse, skal du straks orientere 

uddannelsescenteret herom på mail Koncern.Uddannelse@krfo.dk, så dit kort kan blive spærret.  

 

 

Hal-tider og comme il faut 

Hallen kan benyttes på hverdage mellem kl. 16:00 – 22:00 og i weekenden mellem kl. 08:00 – 22:00 

(juli undtaget). Uddannelsescenterets personale, elever og kursister har adgang til hallen i samme 

Navn 

Biskop Svanes Vej XX 

3460 Birkerød 
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tidsrum. Hallen anvendes som udgangspunkt efter ’først til mølle’-princippet, men kan reserveres 

til særskilte aktiviteter eller specialarrangementer, jf. nedenfor.  

 

Der må alene anvendes indendørssko i hallen. Husk desuden altid at rydde op efter dig selv og 

at efterlade hallen i fin stand. 

 

Du har som medlem af beboerforeningen alene adgang til hallen. Du må altså ikke benytte uddan-

nelsescenterets badefaciliteter. Dog må du og medfølgende gæster anvende uddannelsescenterets 

toiletter, hvis nødvendigt. 

 

 

Reservation af hallen til specialarrangementer 

Såfremt du ønsker at reservere hallen til holdtræning, børnefødselsdage eller andre arrangementer, 

skal dette aftales med chef for Koncern Uddannelse, Mette Adamsen. Anmodning om reservation af 

hallen skal sendes til: Koncern.Uddannelse@krfo.dk senest tre uger før arrangementet forventes af-

holdt. Du vil som udgangspunkt modtage svar om, hvorvidt din anmodning er imødekommet inden 

for en uge (ferieperioder undtaget). 

 

Du bedes i den sammenhæng oplyse dit navn og kortnummer og om dit arrangement giver anledning 

til, at der gennemføres ekstrarengøring af halområdet efterfølgende, så uddannelsescenteret kan 

sikre fornødent rengøring af halområdet inden efterfølgende undervisning af uddannelsescenterets 

elever og kursister.  

 

Evt. særbookninger vil fremgå af tavlen ved hallen, som du bedes orientere dig i, inden du afsender 

din anmodning om reservation af hallen.  

 

 

Ved opståede skader mv. 

Opstår der skader på udstyr i hallen under brug eller konstaterer du, at områder ved hallen bør ren-

gøres eller lignende, bedes du orientere uddannelsescenteret herom på mail  Koncern.Uddan-

nelse@krfo.dk. Hvis skaden er akut eller har alvorlig karakter, kan henvendelse ske til chef for Kon-

cern Uddannelse, Mette Adamsen, på telefon 7255 3936. 

 

 

Inddragelse af adgangskort 

Ifald ovenstående regler ikke overholdes eller der konstateres hærværk eller tilsvarende ved hallen, 

kan dit adgangskort blive inddraget, ligesom adgangen for de samlede beboerforeninger vil blive ta-

get op til fornyet overvejelse. 

 

Vi ønsker dig god fornøjelse med brugen af vores dejlige hal.  

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Adamsen 

Chef for Koncern Uddannelse 
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