RETNINGSLINJER FOR FORDELING AV TID I KOMMUNALE IDRETTSHALLER
1 Generelle retningslinjer
1.1 Rammer for fordelingen
a) Oslo Idrettskrets er av Oslo kommune gitt oppgaven med å fordele bruksrettigheter i de
kommunale idrettshallene etter kl. 16.00 på hverdager, og i helgene.
b) Hallfordelingen gjøres hvert år og gjelder for perioden 15. august til 31. mai.
c) Treningstid og arrangementstid tildeles kun lag tilknyttet Oslo Idrettskrets.
d) Retningslinjene revideres årlig og vedtas av styret i Oslo Idrettskrets.

1.2 Kvalifiserte idretter
a) Kvalifikasjon til deltagelse i grovfordelingen er knyttet til idrettens egenart. Deltagelse
forutsetter at idretten har sin naturlige trenings- og konkurransearena i en idrettshall.
b) Følgende idretter kvalifiserer til treningstid i de kommunale idrettshallene:
- Badminton
- Håndball
- Basketball
- Innebandy
- Cheerleading
- Landhockey
- Dans (grenene akrobatikk,
- Roller derby
rock ‘n’ roll og sportsdrill)
- Ultimate frisbee
- Futsal
- Volleybal
- Gymnastikk og turn

1.3 Generelle føringer
a) Idrettslag med en klar frivillighetsbasert profil skal prioriteres.
b) Treningstiden før kl. 20.00 på hverdager skal være forbehold barn- og ungdom. Som
hovedregel skal minimum 90 % av utøverne i en treningsgruppe være under 25 år.
c) Fordelingen skal sikre barn og unge kortest mulig reisevei.
d) Fordelingen skal sikre likestilling mellom kjønnene.
e) Som hovedregel skal alt seriespill avvikles i helgene. Ved unntak fra denne regelen skal
kamper avvikles i egen treningstid.

2 Treningstid (ukedager)
2.1 Fordelingsrutine
a) Fordelingsprosessen skjer i følgende rekkefølge:
i.
Oslo Idrettskrets gis mulighet til å sette av tid til spesielle tiltak. Tiltakene skal være
forankret i langtidsplanen vedtatt på kretstinget.
ii.
Grovfordeling: Treningstider fordeles mellom særidrettene. Fordelingen gjøres av
Oslo Idrettskrets. Det gjøres først en skjønnsmessig vurdering av mengden tid som
holdes av til idrettene nevnt i punkt 2.4. Deretter fordeles den resterende tiden etter
retningslinjenes punkt 2.5.
iii.
Detaljfordeling: Særkretsene1 fordeler videre til sine lag og aktiviteter.
b) Hallfordelingen (grovfordelingen av treningstid og arrangementslisten) skal være klar fra
Oslo Idrettskrets primo juni.

1

Begrepet «særkrets» omfatter også regioner eller forbund, der disse er nærmeste overordnede organisasjonsledd.
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c) Særidrettene skal:
i.
ha politisk vedtatte retningslinjer som ligger til grunn for detaljfordelingen
ii.
publisere generell informasjon om fordelingen, gjeldende retningslinjer og resultatet
av endelig fordeling på en slik måte at dette er åpent tilgjengelig for allmennheten

2.2 Grunnlag for utregning – haller
a) Standardhallen, med mål tilnærmet lik 45 x 25 m (en håndballbane med sikkerhetssoner),
telles som 1.
b) De mindre idrettshallene teller halvparten – 0,5.
c) For basketball teller baskethallene (32 x 20 m) som 1.

2.3 Grunnlag for utregning – særidretter
a) Grunnlaget for grovfordelingen er omfanget av terminfestede aktiviteter som fullførte
foregående sesong.
b) Aktivitet som teller med er fra klasse 8 år.
c) Oldboys/-girls og veteranklassene teller ikke med.
d) For å telle med må den terminfestede aktiviteten avholdes med jevnt intervall og strekke
seg over minimum 6 måneder.
e) Der det gjennomføres alternative konkurranseformer som erstatning for ordinært
seriespill (minirunder, rangeringsspill og lignende), teller de lag som har gjennomført
minimum 50 % av den terminfestede aktiviteten. Lag som skal telle med må ha
gjennomført minimum 4 konkurransedager/konkurransehelger.

2.4 Skjønnsmessig vurdering
a) Badminton, cheerleading, dans og gym/turn vurderes spesielt.
b) Grunnlaget for denne vurderingen er omfanget av konkurransevirksomhet foregående
sesong.

2.5 Matematisk fordeling
a) For idretter som ikke er inkludert i punkt 2.4 gjøres det en matematisk utregning for å
finne forholdet mellom idrettene. Dette gjøres ved å regne ut et samlet vekttall for hver
enkelt særidrett, som igjen brukes til å regne ut den prosentvise fordelingen mellom
særidrettene.
b) Et lag regnes som barnelag fra og med 8-årsklassen. Barnelag gis vektfaktor 0,5.
c) Et lag regnes som ungdomslag fra og med den årsklassen det spilles etter tilsvarende
regler som senioraktiviteten (antall spillere og banestørrelse), dog ikke tidligere enn 11årsklassen. Ungdomslag gis vektfaktor 1.
d) Seniorlag gis vektfaktor 0,5.
e) For futsal teller kun seniorlagene med.
f) For volleyball og 3 mot 3 basketball gjøres det beregning ut fra følgende vektfaktorer:
ungdomslag gis vektfaktor 0,5, mens barnelag og øvrige seniorlag gis vektfaktor 0,25.
g) Volleyball senior elite (definert som de to øverste divisjonene) gis vektfaktor 0,5
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2.6 Avkortning for idrettslag med tilgang på privateide haller
Det gjøres avkortning for særidretter med idrettslag som eier egen hall. Dette gjøres på
følgende måte:
i.
ii.
iii.

Utregning av treningstid (timer per uke) etter reglene over.
Fratrekk for antall vekttall tilsvarende 32 timer (normaltid i kommunale haller per
uke).
Resterende vekttall inkluderes i fordelingen (punkt 2.5).

2.7 Avkortning for største idrett
a) Hvis en idrett som er med i den matematiske beregningen overstiger 40 % av antallet
timer som utgjør det matematiske beregningsgrunnlaget, gjøres det en avkortning etter
følgende modell:
ANDEL
40,0 %
42,5 %
45,0 %
47,5 %
50,0 %
52,5 %
55,0 %
57,5 %
60,0 %
62,5 %

AVKORTNING
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %
6,0 %
7,0 %
8,0 %
9,0 %
10,0 %

b) De ledige timene fordeles forholdsmessig mellom de andre idrettene som inngår i den
matematiske beregningen.

3 Regler for forvaltning av treningstid
3.1 Varslet uteblivelse
a) Særkretsene plikter å melde fra om planlagt uteblivelse på grunn av sen oppstart eller
tidlig avslutning av sesong.
b) Melding sendes skriftlig til halldrifter.
c) Ledig tid som følge av varslet uteblivelse forvaltes midlertidig av halldrifter til lokale tiltak.

3.2 Omfordeling av treningstid
a)
b)
c)
d)

Halldrifter plikter å varsle aktuelle særkrets om ubenyttet treningstid.
Varsel skal sendes etter to ukers sammenhengende uteblivelse.
Melding sendes skriftlig til særkrets med kopi til OIK.
Etter varsling gis særkretsen to ukers frist for å fylle angitte tid før treningstiden
omfordeles av halldrifter. Om særkretsen ikke fyller treningstiden med aktivitet innen
fristen, vil det ved ytterligere to ukers uteblivelse skje omfordeling uten advarsel.
e) Omfordelt treningstid forvaltes av halldrifter til lokale tiltak.

Sist revidert og vedtatt av styret i Oslo Idrettskrets 16.02.2021

3

3.3 Brudd på hallenes ordensreglement
a) Ved brudd på hallens ordensreglement skal bruker gis en advarsel, og aktuelle særkrets
varsles. Ved annen gangs forseelse omfordeles treningstiden.
b) Ved gjentatte eller særskilt grove brudd på hallens ordensreglement kan bruker fratas
rettigheter i en periode på inntil 3 år. Et slikt vedtak kan kun fattes av OIKs styre og/eller
anleggseier.
c) Omfordelt treningstid forvaltes av halldrifter til lokale tiltak.

4 Arrangementstid (lørdager og søndager)
a) I helgene skal de kvalifiserte idrettene (ref. punkt 1.2) prioriteres slik at de kan avholde
seriespill og stevner. Særkretsene fremmer arrangementsbehov på vegne av sine lag.
b) Futsal for barn og ungdom gis prioritet etter øvrige terminfestede aktiviteter.
c) Øvrige idretter kan søke om å avholde stevner, med frist 1. mai hvert år. Søknad sendes
direkte til Oslo Idrettskrets. Tildeling skjer ved offentliggjøring av endelig hallfordeling.
d) Arrangør må bestille minimum halve arrangementsdager. Bestillingen som gjøres i
hallfordelingen gjøres bindende 1. september, og kan etter dette kun fravikes etter avtale
med halldrifter. Bestillingen vil bli fakturert fra halldrifter etter gjeldende priser.
e) Arrangementer som skal avholdes i perioden 15. august til 1. september behandles
spesielt da arrangøren(e) gjerne trenger tidligere avklaring enn det den normale
fordelingsprosessen legger opp til. Ønsker meldt inn før 1. januar behandles samlet. Etter
dette blir bestillinger behandlet fortløpende og etter «første mann til mølla»-prinsippet.
f) Ledige timer i helgene (etter hallfordelingen) forvaltes av halldrifter etter de retningslinjer
som er gitt i driftskontrakten med Oslo kommune.

5 Klagemulighet
a) Klageinstans for grovfordeling av treningstid er styret i Oslo Idrettskrets
b) Klageinstans for detaljfordelingen (tildelingen til idrettslag) er styret i særkretsene.

Sist revidert og vedtatt av styret i Oslo Idrettskrets 16.02.2021

4

