
    
 

KRITERIER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TRENINGSTID 

I INNENDØRS KOMMUNALE IDRETTSANLEGG. 
Gjelder fra 1.august 2020 

 

1. Hall- og banefordeling generelt: 
▪ Det etableres en Hall- og banefordelingskomité som har ansvaret for fordeling av 

treningstider i kommunens idrettsanlegg; Ørland Sparebank Arena, Fosenhallen, 
Ørlandshall/Basishall, og Bjugnhallen. 

▪ Hall- og banefordelings komitéen består av: 

• 2 medlemmer fra Idrettsrådet i Ørland (IRØ) 

• 2 medlemmer fra Roret 

• 1 representant fra Enhet Næring, Arbeid og Kultur i Ørland kommune 

▪ Enhet Næring, Arbeid og Kultur i Ørland kommune er klageinstans. 

▪ Forslag til rammefordeling og arrangement liste for de enkelte lagene vedtas i hall- 

og banefordelingsmøter innenfor hvert idrettsanlegg. 

▪ Hall og banefordelingskomiteen ledes av Roret i samarbeid med leder idrettsråd i 

Ørland kommune. 

▪ Roret har det administrative ansvaret for søknader, oppfølging og gjennomføring 

når fordelingen er gitt. Roret skal yte god service og legge til rette for godt 

samarbeid og god aktivitet i et folkehelseperspektiv. 

▪ Søknadsfrist om ønsket halltid er 1.juni. Behandling og fordeling skal være avklart 

innen 15.juni samme år.  

▪ Klagefrist er tre uker fra tildeling. 

▪ Søknad om trenings- og arrangementstider sendes elektronisk til Roret. 

Standardisert søknadsskjema legges tilgjengelig på kommunens hjemmeside og 

omhandler alle innendørs idrettsanlegg. 

▪ Forøvrig henvises til informasjon og retningslinjer på kommunens hjemmeside og 

på Roret sine offisielle sider. 

▪ Retningslinjene evalueres i samhandling med Idrettsrådet annenhver år 

 

2. Fast Praksis i innendørs kommunale idrettsanlegg med styrt tildeling:  
▪ Alle lag og foreninger kan søke og tildeles fast treningstid. 

▪ Alle lag som blir tildelt halltid er ansvarlig for å rydde og ta en sjekkerunde i hallen 

etter hver trening. Målet er at vi sammen passer på våre lokaler. 

▪ Oppsigelse av tildelt hall tid er en måned i forkant. 

▪ Det avtales faste Dialogmøter med brukerne to ganger i året. 

▪ Evaluering av tildelt halltid og fast praksis gjøre to ganger i året av hall – og 

baneforedlingskomiteen. 

▪ Faktura ihht avtale blir sendt annen hver måned. Dette gjelder alle aktivitet etter 

fylte 17 år. MVA: Det beregnes ikke merverdiavgift på idrettsaktiviteter. 

▪ Det er fri halleie knyttet til organisert fysisk aktivitet for barn og ungdom t.o.m 16 

år. Ved utleie til betalende aktører, må aktivitet med fri leie vike, jmf prisbok. 

 



    
 
 

3. Prioritering av treningstid til barn og ungdom: 
▪ Barn og ungdom t.o.m 16 år, skal gis prioritet. 

▪ Barn opptil 12 år, skal tildeles treningstid ukedager kl. 16:00-20:00. 

▪ Barn opptil 12 år bør tildeles tid i helg før kl. 17:00. 

▪ Ungdom t.o.m 16 år bør tildeles tid i helg før kl 19:00. 

 
 

4. Beregning av rammetid — bruk av aktivitetstall: 
▪ Registrerte aktivitetstall i NIFS årlige idrettsregistrering skal legges til grunn for 

fordeling av rammetid. 

▪ Rammetid og tid til arrangementer tildeles kun etter søknad fra klubbene. Hver 

klubb tildeles rammetid tilsvarende sin % -vise andel av total aktivitet som 

framkommer av idrettsregistreringen. 

▪ Siste offisielle godkjente aktivitetstall benyttes. Dette innebærer at ved fordeling 

benyttes aktivitetstall pr. 31.12 fra et halvt år før. 

▪ Dersom det er åpenbare og betydelige endringer i aktiviteten siden siste godkjente 

aktivitetstall, vurderes dette skjønnsmessig ved fordelingen. 

▪ Aktivitetstallene skal korrigeres i samhandling med hall – og banefordelingskomiteen. 

 

5. Arrangementer: 
▪ Alle arrangement avtales med Roret, avdeling Idrett. En god dialog mellom 

klubbene og Roret bidrar til god gjennomføring av arrangement. Roret skal yte god 

service og legge til rette for godt samarbeid og god aktivitet i et 

folkehelseperspektiv.  

▪ Innkomne søknader fra lag og foreninger legges inn i arrangement liste. 

▪ Alle lag og foreninger må ha en arrangements ansvarlig som kontakt person. 

 

6. Tilbakelevering av tildelt tid - omfordeling 

▪ Fast rammetid som klubbene ikke benytter skal umiddelbart meldes til 

hallansvarlig og tid omfordeles til andre som har meldt inn behov. 

▪ Ved avlysning av arrangement skal klubbene umiddelbart melde dette til 

hallansvarlig. Ledig tid tilbakeføres automatisk den klubben som er tildelt 

rammetid i aktuelt tidsrom. 

▪ All tid utenom tildelt tid administreres av Roret og kan tildeles løpende. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

7. Sanksjoner ved ikke bruk av tildelt rammetid og tid til arrangement: 
▪ Avtalt timer/halltid som ikke blir benyttet og avbestilt, kan gjennom dialog med 

klubben eventuelt bli avkrevet et gebyr for å dekke faste kostnader.   

▪ Ved gjentatt uteblivelse kan klubben(e) etter fastsatte prosedyrer fratas tiden 

midlertidig eller permanent. 

▪ Tid som fratas klubb tilbakeføres hall – og banefordelingskomiteen som 

omfordeler til andre klubber.  

▪ Den til enhver tid gjeldende satsen for gebyr fastsettes av Roret KF. 


