
Innkomene forslag

Forslag til Retningslinjer for banedisponering av de 
ulike uteidrettsanleggene i Ski Idrettspark

1.0              Innledning
Disse retningslinjene gjelder banedisponering av de ulike uteidrettsanleggene i Ski Idrettspark. Formålet med 
retningslinjene er at de ulike brukerne av anleggene har en mest mulig forutsigbarhet og at det ved kollisjoner er de 
involverte partene og Ski Idrettsråd finner en løsning i fellesskap. Arrangement skal alltid gå foran trening.
 
 
2.0              Søknadsprosedyre tildeling av baner for arrangementer
Søkere:                 Søkerne må være medlem av Ski Idrettsråd (IR) og ha den vesentlige delen av sin virksomhet i Ski 

kommune. I klubber med flere grupper skal hovedstyre ved daglig leder/styreleder søke for alle 
gruppene felles.

Søknadsfrist:        Kunngjøres av Virksomhet for kultur og fritid og Idrettsrådet senest 3 uker før fristen. P.d er dette 
20.november.

Søknads-
skjema:                  Søknadsskjema legges ut på Ski kommunes og Ski Idrettsråd sine hjemmesider senest 1 måned før 

fristen. 
 

Søknadsskjema skal inneholde opplysninger om hvilke og hvor mange grupper/lag det skal søkes for. 
For individuelle idretter oppgis antall aktive. 

 
Foreløpig 
disp.plan:               Den foreløpige dispensasjonsplanen skal sendes til klubbene av Virksomhet kultur og fritid innen 

1.januar.
 
Koordinering:      Virksomhet for kultur og fritid innkaller de aktuelle klubber og Ski Idrettsråd til et koordineringsmøte 

innen 1.mars for best mulig bruk av anleggene. Dette for å unngå dobbeltbookinger og sikre en god 
kommunikasjon. Ved dobbeltbookinger skal de involverte klubbene søke å bli enige. 

 
Uenighet:              Dersom det ikke kommer til enighet, så skal saken sendes over til Virksomhet kultur og fritid som 

kommer med en endelig beslutning. Tildeling av baner er et gode og kan ikke påklages etter noen 
paragrafer. I vurderingen kan det bl.a ta hensyn til hvem som booket inn banen først, størrelse på 
arrangementet, lokalt eller nasjonalt arrangement.

 
Behandling
av klager:              Innkomne klager/uenigheter behandles av oppnevnte representanter fra Virksomhet for  kultur og 

fritid og Idrettsrådet, som kommer med svar og eventuelle endringer.
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