Retningslinjer for tildeling av treningstid i kommunale haller i Ski Kommune
1. Innledning
Disse retningslinjene gjelder tildeling av treningstid i kommunale haller i Ski kommune. Ansvar for tildelingen
tilligger Virksomhet for Kultur og fritid i Ski kommune. Formålet med retningslinjene er å gi Idrettsrådet et
hensiktsmessig verktøy i utførelsen av jobben. Tildelingen gjelder for ett år om gangen, dvs. 1. august – 31.
juli.
Følgende er gjenstand for tildelingen:
Ski

Hall: Skihallen

Langhus

Haller: Langhushallen, Follo Trykk Arena

Kråkstad

Hall: Kråkstadhallen

Siggerud

Hall: Siggerudhallen

2. Hensikt
Hensikten med tildelingen er
1.) Å sikre optimal utnyttelse av de anlegg kommunen har til disposisjon
2.) Gi idretten forutsigbare rammebetingelser

3. Tildelingsprosessen
Steg 1: Etablering av
Fordelingsrammer

Steg 2: Tildeling av
tid
Steg 3: Fordeling på
hall og tidspunkt
Steg 4: Justering

1. Virksomhet for Kultur og fritid tildeler normalt 2 timer i hver hall til ”Allidrett/
Idrettsskole”
2. Faste avtaler trekkes ut av den totale rammen før fordeling. Dette gjelder p.t. kun
Follo HK i FolloTrykk Arena
3. Det settes av en ramme på 5 % av total tilgjengelig tid til bruk for oppretting av
skjevfordeling.
Tildeling av tid gjøres basert på utarbeidet tildelingsmodell.
Det gjøres en skjønnsmessig fordeling på hall og treningstidspunkt.
Avslutningsvis gjøres det en skjønnsmessig justering.

4. Tildelingskriterier
Tid

De grunnleggende parametere for tildeling av treningstid er
1.) Medlemstall
pr aldersgruppe.
Medlemstallet skal henge sammen med idrettsregistreringen.
2.) Passende 
størrelse på treningsgruppen
for aktuell aldersgruppe
3.) Nivå
4.) Hvorvidt det er hensiktsmessig å trene i gymsal eller ute

Sted

Tildelingen skal så langt det lar seg gjøre ta utgangspunkt i oppgitt hjemmearena samt
evt. behov for spesielle apparater og nivå som tilsier at halltid er nødvendig.

Øvrig

Gymsaltimer kan fordeles til uorganisert aktivitet gitt at de ikke er fordelt til den organiserte
idretten.

5. Arrangement
Klubb som har fått tildelt fast ukentlig treningstid må vike plass dersom kommunen innvilger søknad fra
annen klubb om å benytte tiden til konkurranse/enkeltarrangement.
Klubbene skal, så langt det er mulig, legge egne konkurranser/arrangementer til egen faste tildelte
treningstid eller til helger utenfor avtalte treningstider (altså lørdag e kl. 14 + søndag).

6. Vekting av aldersgrupper og nivå
Modellen skal som utgangspunkt ha en profil som favoriserer den brede barne og ungdoms idretten.
Modellen skal dog hensynta balansen mellom topp og bredde. Der hvor Ski har elitelag eller utøvere, og
disse er fundert i et betydelig barne/ungdomsmiljø, skal det også være tilrettelagt for satsing i Ski.

7. Klubbenes plikter og ansvar
Treningstid er en gode, men det krever også at medlemmene i Ski Idrettsråd forplikter seg og tar ansvar.
Klubbene forplikter seg til å
1.
Rapportere inn i god tid hvis tildelt tid ikke skal benyttes slik at den kan omfordeles
2.
Bruke kommunens eiendom på en forsvarlig måte
3.
Rigging og nedrigging skal skje i egen treningstid, slik at en ny gruppe kan begynne i rett tid. Hallen
skal se slik ut som den så ut da klubben kom
4.
Vurdere om det er mulig å bruke gymsal mot baneflate og hvordan de kan utnytte knapp
hallkapasitet bedre. Være fleksibel med tanke på trening som ikke krever baneflate, som f.eks.
ressurstrening

5. Rettferdighet
Alle brukere skal ta sin del av ubekvem treningstid i haller utenfor eget kjerneområde.

6. Overføring av timer
Timer som er tildelt kan ikke overføres fra en klubb til en annen klubb på permanent basis uten godkjenning
fra Virksomhet for Kultur og fritid.
Lag som trekkes fra seriespill skal meldes Idrettsrådet, Virksomhet for Kultur og fritid samtidig som
trekkingsmelding sendes region/forbund.
Hvis et lag/gruppe over lengre tid har en lav utnyttelsesgrad på under 11 personer vil Virksomhet for Kultur
og fritid kunne tildele andre halvdel av hallen til andre lag/grupper.

7. Evaluering
Virksomhet for kultur og fritid gjør en vurdering medio oktober i forhold til innmeldt ubrukt halltid.

8. Sanksjoner
Ubenyttede timer sist sesong kan brukes som grunnlag for reduksjon av antall timer ved fordeling av
treningstid neste sesong.
Klubber som ikke benytter tildelt treningstid vil kunne bli fratatt hele eller deler av tiden.
Virksomhet for Kultur og fritid tar kontakt med aktuell klubb første gang treningstid ikke blir benyttet. Ved
ytterligere tre ubenyttede treningstimer, varsler Virksomhet for kultur og fritid Ski Idrettsråd om at
treningstimene kan bli omfordelt.

Vedlegg 1 – Administrative bestemmelser
Søkere

Søknadsfrist

Søknadsskjema

● Søkerne må være medlem av Ski Idrettsråd (IR) og ha den vesentligste
delen av sin virksomhet i Ski kommune.
● I klubber med flere grupper skal hovedstyre ved daglig leder/styreleder
søke for alle gruppene felles
● Søknadsfrist for idrettshaller er 1. mai.
● Kunngjøres av Virksomhet for Kultur og fritid i Ski kommune og Ski
Idrettsråd senest 4 uker før fristen.
● Det kan også søkes særskilt om tid utenfor de definerte
treningstidskategoriene. (f.eks. tidlig morgen eller etter kl. 22).
● 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.
Dette skal dokumenteres med underbilag (Excel skjema).
● Det oppgis også aktuelt aktivitetsnivå, dvs antall ønskede økter pr.uke.
● For individuelle idretter oppgis antall aktive.
● Søknaden skal også inneholde opplysninger om prefererte haller og
tider, dette er kun retningsgivende for tildelingen.
● Evt. endring i aktivitetsnivå.

Kunngjøring av
tildeling

● Tildelingen skal sendes til klubbene av Virksomhet for Kultur og fritid i Ski
kommune senest 15. mai.

Kommentarfrist

● Eventuelle kommentarer på tildelingen sendes til Virksomhet for Kultur
og fritid i Ski kommune innen 22. mai.
● Tildeling av treningstid er et gode og kan ikke påklages etter noen
paragrafer.

Behandling av
kommentarer

● Innkomne kommentarer på tildelingen behandles av oppnevnte
representanter fra Virksomhet for Kultur og fritid i Ski kommune og Ski
Idrettsråd.
● Svar og eventuelle endringer sendes til klubbene senest 10. juni.
● Innkomne kommentarer vil i utgangspunktet ikke være offentlig
tilgjengelige, men innsyn kan fås ved henvendelse til Virksomhet for
Kultur og fritid i Ski kommune.

Vedlegg 2  Definisjoner
Total halltid

●

Utleietid (kamper
og arrangementer)

● Med utleietid menes alle timer som er utleid på fast avtale og mot fast
timepris (gjelder kun ved kamper/ arrangementer i kommunale haller).
● Tilfeldig utleie kan også forekomme enkelte kvelder eller dager.
● Utleie skjer gjennom Virksomhet for Kultur og fritid, med mindre andre
drifter anlegget for Ski Kommune

Arrangementstid
Treningstid

● Arrangementer skal søkes lagt til egen treningstid.
● Gjenstående timer etter fratrekk for Utleietid og timer i hall avsatt som
gymsaltimer (se innledning).

Beregningsgrunnlag

Grunnlag for beregning av tildeling av timer til søker:
● Antall medlemmer som klubben har registrert i Idrettsregistreringen ved
siste registrering før tildeling.
● Dokumentert endring i aktivitetsnivå.
● Erfaringstall (timer benyttet/ubenyttet forrige sesong)

Kategorier
treningstid

Bruker
Søker

Styret
Ski,31.03.2016

All tid som hallen er åpen for aktivitet; se søknadsskjema

Treningstidene gjennom uken er fordeles etter følgende kategorier:
1  «Primetime»  hverdager kl. 17 21, fredager 17  19
2  «Sene hverdager»  hverdager kl. 2122
3  «Tidlige hverdager»  hverdager kl. 1617
4  «Sene fredager»  Fredager kl. 1922
5  «Lørdager»  Lørdag kl. 0914
Lag og grupper som er tildelt treningstid i kommunale haller
Idrettslag/klubb som er medlem av Ski Idrettsråd.

