
Retningslinjer for tildeling av treningstid i Ski Kommunes haller
Reglene er revidert på årsmøte til Ski Idrettsråd mars 2013

1.0 Innledning
Disse retningslinjene gjelder tildeling av treningstid i Kråkstadhallen, Langhushallen, 
Follotrykk Arena, Siggerudhallen og Skihallen. Ski Alliansehall eies og drives av Ski 
IL Alliansen og faller derfor utenfor disse retningslinjene.  Treningstid i gymsaler har 
egen tildeling og gjøres i samarbeid med virksomhet kultur og fritid, men må ses i 
sammenheng med tildeling i hall.
Ski kommune har gymsaler på følgende skoler; 
Ski: Finstad skole, Hebekk skole, Ski skole (lille gymsal), Ski Skole (Aula) og 

Ski ung.skole
Langhus: Bøleråsen skole, Langhus skole, Vevelstad ung.skole og Vevelstadåsen 

skole
Siggerud: Gjedsjø skole, Siggerudhallen
Kråkstad: Kråkstadhallen

Tildelingen som gjøres etter søknadsfristen 1.mai, gjelder for ett år, inkludert 
sommertrening påfølgende år.

2.0 Definisjoner
Total halltid: All tid som hallen er åpen for aktivitet, se oversikt på søknadsskjema
Utleietid: Alle timer som er utleid på fast avtale og mot fast timepris (gjelder kun 

trening i Alliansehallen og ved kamper/arrangementer i kommunale 
haller). Eventuell tilfeldig utleie kan også forekomme enkelte kvelder 
eller dager. 
Arrangementer skal søkes lagt til egen treningstid Lag som har behov 
for arrangementer i andres treningstid skal kompensere time for time. 
Utleie skjer gjennom virksomhet kultur og fritid, med mindre andre 
drifter anlegget for Ski Kommune.

Treningstid: Alle gjenstående timer fordeles til klubber/foreninger etter begrunnet 
søknad. Fordelingen gjøres i samarbeid mellom Idrettsrådet og 
Virksomhet kultur og fritid.

Kategorier: Treningstidene gjennom uken er fordelt etter følgende kategorier:
1 - «Primetime» - hverdager kl. 17- 21
2 - «Sene hverdager» - hverdager kl. 21-22
3 - «Tidlige hverdager» - hverdager kl. 16-17
4 - «Sene fredager» - Fredager kl. 19-22
5 - «Lørdager» - Alle timer på lørdager

Søknadsprosedyre



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. Pt. er søknadsfristen 1.mai.

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 og om hvilke serier lagene er påmeldt i. For individuelle 
idretter oppgis antall aktive. Søknaden skal også inneholde 
opplysninger om prefererte haller og tider, dette er kun retningsgivende 
for tildelingen. 

Kunngjøring: Tildelingen skal sendes til klubbene av Virksomhet kultur og fritid innen 
15.mai.

Klagefrist: Eventuelle klager på tildelingen sendes til Virksomhet kultur og fritid 
innen 22.mai. Tildeling av treningstid er et gode og kan ikke påklages 
etter noen paragrafer.

Behandling
av klager: Innkomne klager behandles av oppnevnte representanter fra 

Virksomhet for  kultur og fritid og Idrettsrådet, som kommer med svar og 
eventuelle endringer innen 1.juni.

3.0 Fordeling
Generelt:  

Idrettsrådet og Virksomhet for kultur og fritid kan tildele inntil 2 timer i 
hver hall til ”Allidrett/Idrettsskole” før ”treningstiden” fordeles. 
”Håndballskoler” skal legges til lørdager. 
Typiske hallidretter som deltar i seriespill i vintersesongen eller som har 
sin hovedaktivitet i vintersesongen skal prioriteres ved fordeling av 
treningstid.
Typiske hallidretter er for eksempel Håndball, Basketball, Volleyball og 
Innebandy. Samtidig skal andre typer idretter som ikke har andre 
egnede treningsflater sikres mulighet for best mulig utøvelse av egen 
idrett.

Fordeling
 
Ved fordeling av treningstid legges erfaringstall og endring i aktivitet til 
grunn. 
Utnyttede timer sist sesong brukes som utgangspunkt ved fordeling av 
treningstid 
Lag som søker flere timer enn det de har brukt sist sesong må beskrive 
økt aktivitetsnivå ved søknad.
Når endring i aktivitet skal beskrives brukes følgende tabell:



Vekttall for lagidretter:
”<” og 11 årslag, G33 og J33, 5. og 6.div, HS 1 
poeng
12 og 13 årslag 2 
poeng
14 og 15 årslag , 4.div 2,5 
poeng
16 og 17 årslag 3.div 3 
poeng
18 og 20 årslag 2.div 4 
poeng
1.divisjon 5 poeng
Elite 6 poeng

Aldersgruppen bestemmes ut fra hvor gammel spillerne er (blir) i det 
året tildelingen gjøres. 
Tildelingen skal så langt det lar seg gjøre ta utgangspunkt i oppgitt 
hjemmearena.
.

For individuelle idretter (som for eksempel turn, RG og friidrett) vurderes 
behovet etter om det er spesielle apparater som eventuelt finnes kun i 
hallene og om aktiviteten drives på et nivå som tilsier at halltid er 
nødvendig. Den generelle situasjonen tilsier at man bør prøve å få til 
trening i gymsalene.

Idrettsrådet og Virksomhet for kultur og fritid foretar en skjønnsmessig 
vurdering av aktiviteten innenfor de klubber/grupper som søker. 
Hovedelementet her er antall lag i seriesystemet for de angjeldende 
lagidretter og antall utøvere for de individuelle idretter. Det gis åpning 
for nye klubber/lag som ikke er påmeldt i seriesystem. Idrettsrådet 
tildeler etter skjønn.

Overføring 
av tildelte 
timer: Timer som er tildelt kan ikke overføres fra en klubb til en annen klubb 

på permanent basis.

Eventuelt ubenyttede timer skal først vurderes omfordelt av Idrettsrådet 
og Virksomhet for kultur og fritid. Klubber som ikke benytter tildelt 
treningstid vil kunne bli fratatt tilsvarende antall timer som ikke benyttes. 
Virksomhet kultur og fritid tar kontakt med aktuell klubb første gang 
treningstid ikke blir benyttet. Ved ytterligere tre ubenyttede treningstimer 
varsler Virksomhet kultur og fritid Idrettsrådet som kan omfordele 
treningstimer.
Timer kan i enkelttilfeller (gjelder kun kortere perioder) benyttes etter 
avtale mellom klubber/grupper og byttet skal meldes til Virksomhet 
kultur og fritid. Lag som trekkes fra seriespill skal meldes 



idrettsrådet samtidig som trekkingsmelding sendes region/forbund. 
Idrettsrådet kan regulere klubbens treningstid.

Hvis et lag/gruppe over lengre tid har en utnyttelsesgrad på under 11 
personer vil Idrettsrådet og Virksomhet kultur og fritid kunne tildele 
andre halvdel av hallen til andre lag/grupper. Idrettsrådet gjør en 
vurdering medio oktober i forhold til innmeldt ubrukt halltid.


