
Langhus, 7.mars 2012 

Forslag: 

Endringer som beskrevet i de vedlagte retningslinjene for tildeling av treningstid i Ski Kommunes haller. 
Endringene sees i de vedlagte retningslinjer hvor forslag til nye elementer er skrevet i rød skrift, og forslag 
til tekst som blir fjernet er strøket over. Det vedlagte regnearket benyttes i tildelingen.

 

(Alle forslag til endringer er implementert i det oppdaterte vedlagte regnearket, slik at de som står for 
fordelingen får en enkel jobb med dette. Det skal som tidligere bare skrives inn antall påmeldte lag i de 
respektive klasser. Regnearket ordner resten)

 

Begrunnelse:

Endringene gjelder primært på to områder:

 

1. Kategorisering av treningstiden. 

 

For å oppnå en rettferdig fordeling av tildelt treningstid i forhold til når i uken tidene fordeles, foreslår vi 
en kategorisering av treningstidene. 

 



På bakgrunn av den generelle oppfatning, og tidligere konflikter, definerer vi “Prime Time” som trening i 
hverdager unntatt fredager, mellom kl. 17 og 21.

Det er generelt en stor utfordring for svært mange å nå hjem tidsnok fra jobb til å rekke trening som 
starter kl. 16. Dette gjelder både foreldre til barn som skal på trening, trenere som skal trene barna, og 
voksne som skal trene selv. Treningstid på hverdager etter kl. 21, og fredager etter kl. 19 er også ansett av 
de fleste som “ugunstige” treningstider. I tillegg er det naturligvis for sent for de klubbene som har barn 
som må trene i dette tidspunktet. Det er derfor viktig med en rettferdig fordeling av disse timene.

Det samme gjelder tidene på lørdager. På grunn av kamper og andre arrangementer er det generelt lite 
gunstig å trene på lørdager. Det er derfor like viktig at det blir en forholdsmessig rettferdig fordeling av 
timene på lørdager. 

 

De forslåtte endringer vil føre til en rettferdig forholdsmessig fordeling av alle “ugunstige” timer, og vil 
bidra til å fjerne alle konflikter på området.

 

 

2. Timene som blir benyttet/utleid i Ski Alliansehall blir hensyntatt i fordelingen av timer i de kommunale 
haller.

 

Bakgrunn:

Langhus IL Håndball har ved flere anledninger forhørt seg om mulighetene for å leie faste timer i Ski 
Alliansehall. Svaret har vært at det er vedtektsfestet at Ski IL Alliansen skal prioriteres i Alliansehallen, og 
at det ikke er mulig for andre idrettslag å leie treningstimer på fast basis. I inneværende sesong står Ski IL 
Alliansen med 61 faste timer i uka i Alliansehallen, hvor Ski IL Håndball står for 47 av timene hver uke. Når 
klubbene i Ski IL Alliansen også hensyntas på lik linje som alle andre klubber i fordelingen i de kommunale 
hallene, skaper dette en stor skjevfordeling av mulige treningstimer!

 

Det har for øvrig gjennom hele sesongen, gjentatte ganger, blitt observert at Ski IL Håndball sine tildelte 
timer i både Follotrykk Arena og i Kråkstadhallen står tomme. Dette er ikke detaljert dokumentert, men 
tyder jo klart på at det er et “overskudd” av timer, som kan komme de andre klubbene til gode.

 



Videre så vedtok Ski Kommune i kommunestyret den 03.09.2008 å gi tilskudd på kr. 800.000,- for å dekke 
et krav fra skatteetaten. I vedtaket heter det videre “Ski kommune går i dialog med Skorhaug Eiendom 
AS/Ski IL Allianse for å oppnå et forpliktende samarbeid.”

 

Dette forslaget vil bidra til å rettferdiggjøre Ski Kommunes bidrag til Ski Alliansehall, og også dekke 
vedtaket fra kommunestyret om et forpliktende samarbeid. 

 

Vårt forslag går ut på å trekke fra de timer vedkommende klubb benytter i Ski Alliansehall etter 
primærfordelingen. Dette skaper et “overskudd” av timer, som igjen fordeles forholdsmessig likt tilbake 
til alle klubber, også de som benytter timer i Ski Alliansehall. På denne måten oppnår man en rettferdig 
fordeling av timer for alle parter. Konsekvensene av forslaget er godt synlig i det vedlagte regnearket som 
foreslås benyttet i fordelingen.

 

Med vennlig hilsen

Langhus IL Håndball

Knut Wicklund-Hansen


