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Kastbanen på NIH er et lukket område med 3 adgangskontrollerte porter: 

1. Gangport som benyttes som inngang til området. Porten er utstyrt med adgangskontroll. 

2. Kjøreport for bruk av innkjøring av maskinelt utstyr. Porten har adgangskontroll. 

3. Spydport, kun for bruk ifbm. Spydkast. Porten har adgangskontroll. 

 

Gangport: 

Dette er den normale inngangen til kastbanen. Brukere som skal ha tilgang til kastbanen må 

låne kort i Servicetorget og får adgang gjennom å bruke "kort + kode" på denne porten. Porten 

må lukkes forsvarlig etter bruk og ansvarlige må sjekke at porten går i lås etter bruk. 

 

Kjøreport: 

Benyttes kun av Driftssseksjonen i forbindelse med vedlikehold av banen. Porten må åpnes 

med kort som har "driftstilgang", og porten vil lukkes automatisk etter kort tid.  

 

Spydport: 

Benyttes kun ved spydkast. Porten åpnes med "kort + kode" på innsiden av porten (kort fåes i 

Servicetorget). Når porten er åpen vil man ha anledning til å benytte tartandekket i tilløpet til 

kastbanen. Etter bruk må porten lukkes med "kort + kode" på kortterminalen. Ansvarlige må 

påse at alle porter er lukket når man forlater banen. 

 

 

GANGPORT KJØREPORT SPYDPORT 
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Tilleggsinformasjon: 

Kastbanen vil kunne benyttes på helårs basis med unntak av spydkast m/tilløp. På vinteren vil 

vi kunne sette på varme i kastringen, og brøyte deler av banen, slik at kastøvelser kan utføres 

med visse begrensninger bestemt av snømengder som kommer. Bruk av banen på vinterstid 

må meldes til driftsseksjonen i god tid (minimum 4 dager). Spydkasttilløpet vil ikke være 

tilgjengelig i vintersesongen 

Det er ikke belysning på kastbanen. 

Det er ingen form for oppmåling av banen. 

 

NB! 

Området er sikret med gjerder rundt hele banen. Den som er ansvarlig for aktivitet må forsikre 

seg om at tilfredsstillende sikringstiltak utenfor gjerde gjennomføres på en forsvarlig måte, hvis 

det forventes kast opp mot verdensrekord. Gjelder spesielt diskos, slegge og spyd. Ansvarlige 

bes ta kontakt med driftsseksjonen på NIH for å avklare sikkerhet rundt banen i slike tilfeller. 

 

Åpningstider: 

Uten nærmere avtale er kastbanen tilgjengelig i skolens normale åpningstider. 

 

Vedlikehold: 

Driftsseksjonen vil børste og preparere banen etter behov. 
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