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Vedlegg 1

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG UTLEIE AV KOMMUNALE
IDRETTSHALLER
1. Formål og omfang
Formålet med retningslinjene er å sikre forsvarlig bruk av kommunale
idrettshaller, samt å sørge for at alle brukere blir behandlet likt.
Retningslinjene er et supplement til og presisering av driftsavtalen idrettslagene
har med Bymiljøetaten. Idrettslag med driftsavtale samt alle idrettslag som får
treningstid på anlegget, plikter å gjøre seg kjent med og følge retningslinjene.

2. Åpningstider / fordeling av treningstid
Det er Oslo idrettskrets som er ansvarlig for å fordele bruksrettigheter i
idrettshallene. Fordelingen gjøres årlig, og gjelder på hverdager etter kl. 16.00,
samt i helger. Sesongperiode er 15. august- 31. mai.
Idrettslag med driftsavtale plikter å holde idrettshallen åpen til følgende tider
fra 15. august- 31. mai:
Mandag -torsdag:
kl. 16.00 til 22.30
Fredag:
kl. 16.00 til 22.00
Lørdag:
kl. 09.00 til 18.00
Søndag:
kl. 10.00 til 20.00
Idrettshallen stenges 15 min etter siste treningstime.
Idrettshallen kan stenges tidligere dersom det ikke er oppsatt aktivitet.
Lag som trener i hallene skal selv rydde inn utstyr som benyttes under trening /
kamp.
Det henvises til omfordelingsrutiner dersom noen lag ikke benytter tildelt tid.
Dersom særforbund/særkrets sier fra seg treningstid står halldrifter fritt til å
prioritere denne tiden, eller så skal dette meldes ifra om til Oslo idrettskrets.

For øvrig gjelder Oslo idrettskrets’ egne retningslinjer for tildeling og eventuelt
omfordeling av treningstid.
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Hallene skal være åpne for vanlig trening i høst- og vinterferie. Idrettshallene
skal som hovedregel holdes stengt på bevegelige helligdager, samt i skolenes
jul-, påske- og sommerferie. Åpning og bruk av hallen utover treningssesongen
skal søkes om til Bymiljøetaten. Ønskes renhold utover treningssesongen og
normale åpningstider (under spesielle arrangementer), må dette bekostes av
klubben selv.
Det trengs ikke å søke særskilt om å holde hallen åpen i perioden frem til
skolens sommerferie fra 31. mai - 24. juni. Dette forutsetter at driver fører
tilsyn i henhold til driftsavtalen.
3. Utleie og arrangement:
Idrettshallene er forbeholdt organisert og frivillig idrettslig aktivitet etter
fordeling gjort av OIK i perioden 15/8 til 31/5 hvert år. (jf. pkt. 2). Mandag til
fredag = treninger, lørdag og søndag = fordelt tid til arrangementer/kamper.
Eventuell ledig tid etter at fordelingen er gjennomført kan leies ut til andre
interessenter.
• Utleie regnes fra nærmeste hele time som særkretsen krever hallen åpen
(kampstart). Dette innebærer åpning av hallen før opprinnelig oppsatt
starttidspunkt – dvs. tid for forberedelse / rigging / oppvarming.
• Dager som er ledige i arrangementslisten (lørdag og søndag) kan fritt
forvaltes av driver, eller så skal dette meldes ifra om til OIK.
• Det er kun tillatt å bruke sprayklister i alle haller. Halldrifter er ansvarlig for å
håndheve dette, i henhold til dette reglement.
• Dersom gulvet i hallen merkes med tape skal dette fjernes etter endt
arrangement. Hvis ikke faktureres kroner 1000,- i bot til leietaker! Dette skal
dokumenteres.
• Dersom garderober blir forlatt svært skitne og forsøplede faktureres kr
1000,- i bot til leietaker. Dette skal dokumenteres.
4. Priser for utleie:
Mandag til fredag trener medlemmer av Oslo idrettskrets vederlagsfritt i
hallene.
Leiepris per time i helg i sesong:
• Medlemmer av OIK: kr. 150,• Andre: fremforhandlet leiepris, begrenset oppad til kr 450,-
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Medlemmer av OIK skal prioriteres. Det skal KUN leies ut til frivillig virksomhet
og idrettslige formål. Enhver form for utleie til ikke-idrettslige og/eller
kommersielle formål krever skriftlig tillatelse fra BYM.
Leiepris utenom treningssesongen 31/5 – 15/8, hverdager og helger:
Halldrifter kan ta opptil kr 450,- for alle interessenter, både medlemmer av OIK
og private.
Medlemmer av OIK skal prioriteres. Enhver form for utleie til ikke-idrettslige
og/eller kommersielle formål krever skriftlig tillatelse fra BYM.
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