AVTALE
Mellom
Sandnes kommune (SK)
Og
Idrettsrådet i Sandnes (IRS)

1.

OMFANG.
1.1 IRS overtar retten til all fast reklame på de kommunale idrettsanlegg underlagt
SK`s ansvarsområde, hvor det er forsvarlige steder reklamen kan festes. Avtalen
gjelder kommunalt eide idrettsanlegg som er tilrettelagt for montering av reklame.
1.2 På hvert enkelt anlegg tillates oppsatt et begrenset antall reklameenheter, og den
faste reklamen skal ikke gå til fortrengsel for idrettslagenes/arrangørers mulighet
til oppsett av reklame i anledning et enkeltarrangement. Fast reklame kan tildekkes
i slike tilfeller.
1.3 SK skal utarbeide en reklameplan for hvert anlegg. Alle faste reklameplasser som
tenkes benyttet og hvert enkelt reklameobjekt som tidligere ikke har vært
godkjent, skal godkjennes av SK – både hva plassering, materialvalg, utforming,
omfang, montering, festeanordninger, strukturelle forandringer, elektriske opplegg
m.m. angår – før reklamen settes opp. Reklameplassene er i utgangspunktet
begrenset til arealer innenfor idrettsområdet og vendt mot idrettsarenaen.
Reklamen skal monteres av fagkyndige. Monterte skilt skal kontrolleres av
SK/eiendomsdrift eller park og idrett etter montering. Reklameskilt skal inngå i
kommunens intern-kontrollrutiner.
1.4 Dersom reklameplakater endrer negativt de akustiske forhold, lysforhold eller
idrettslige muligheter i et anlegg, kan reklamen fjernes (det henvises i den
sammenheng til pkt. 2,3).
1.5 SK plikter å opprette en kontaktperson som skal ivareta avtalen med IRS. IRS
plikter å opprette en kontaktperson som skal ivareta avtalen med SK.
1.6 Reklamen må være tilpasset Norges idrettsforbunds (NIF) til enhver tid gjeldende
regelverk, samt retningslinjer for markedsføring rettet mot barn og unge i idretten
(NIF). For øvrig gjelder regler gitt i markedsføringsloven.

2.

ANSVAR
2.1 IRS er ansvarlig for salg, oppsett, vedlikehold og demontering av reklamen.

2.2 IRS kan overføre dette ansvar til ett eller flere lag, men er selv fortsatt ansvarlig
ovenfor SK. IRS må utstede et dokument som viser hvilken rettighet klubbene har.
Dette må fremvises anleggsansvarlig i kommunen før montering.
2.3 SK kan fjerne all reklame som er oppsatt ut over avtalens omfang og/eller
reklameenheter som ikke holdes vedlike uten kompensasjon til IRS.
2.4 Eventuelle skader påført anlegget p.g.a. reklameoppsett erstattes av IRS.
3.

ØKONOMI
3.1 Inntektene fra reklamesalg disponeres av IRS og overskuddet skal
komme idretten i Sandnes til gode.
3.2 IRS skal fremlegge rapport over inngåtte avtaler for SK innen utgangen av februar
måned, over salg av all fast reklame foregående år, som omfattes av avtalen. Kopi
av alle avtaler som IRS inngår skal sendes kommunen for arkivering.
3.3 Avtalen skal ikke medføre noen økonomiske utlegg for kommunen. Kostnader for
veiledning ved oppheng og kontroll er beregnet til kr. 500,- pr skilt. Dette er en
engangskostnad som påløper når nye skilt henges opp, og/eller når skilt flyttes.
Monteringsavgiften inkluderer: veiledning i hvor og hvordan skilt skal monteres,
kontroll av opphengte skilt og årlig internkontroll. Faktura for kommunens bistand
ved skiltoppheng faktureres lagene direkte.

4.

AVTALENS VARIGHET
4.1 Avtalen gjøres gjeldende med omgående virkning og frem til 31.12.2009.
4.2 Denne avtalen erstatter tidigere regler for reklame på Sandnes stadion vedtatt av
Utvalg for kultur, park og utemiljø 11.06.2001 sak nr. 55/01. Lag som. Pr. dato har
reklameskilt hengende på kommunale anlegg må søke til IRS om ny tillatelse i
henhold til denne avtale.
4.3 Ved misligholdelse kan avtalen sies opp med gjensidig oppsigelsesfrist på 6
måneder.

Denne avtale er utferdiget i 2 eksemplarer hvorav partene beholder ett eksemplar hver.

Sandnes dato
…………………………..
SANDNES KOMMUNE
V/ rådmann

………………………………….
IDRETTSRÅDET I SANDNES
v/leder

Reklameplan
fotballbaner i Sandnes

Hvor tillates reklame:
Det tillates fast reklame montert å på gjerde som omkranser hele eller deler av
fotballbanene. På høye gjerder skal skiltene festes nederst. Høyden på reklameskiltene
skal være lik for alle skilt. Det tillates ikke fast reklame på stolper til ballfangernett. Så
lagt mulig skal reklame monteres sammenhengende for å skape et best mulig estetisk
bilde.
Reklamen skal vende innover mot banen. Det tillates ikke reklame på porter.
For nøyaktig beskrivelse se avsnitt om den enkelte bane.
Generelt om oppheng av skilt.
Alle skilt skal merkes med klubbens navn.
Skiltenes størrelse og utforming skal være slik at reklameområdet gis en så ens
utformingen som mulig. Der hvor det er flere lag som har reklameskilt i samme anlegg,
må lagene samordne seg slik at en benytter samme skiltleverandør. Oppheng skal foretas
av fagkyndig. Skiltene skal henge i vater.
Skiltene skal festes slik at sikkerheten på anlegget ivaretas. Oppheng skal godkjennes av
baneansvarlig på forhånd. Baneansvarlig kan også bistå med rettledning.

Oppheng av reklameskilter må under ingen omstendigheter svekke gjerdets konstruksjon
og funksjon.
For oppheng skal det monteres treverk på eksisterende gjerde, ved bruk av klammer med
gjennomgående bolter. Reklameskiltene monteres så på dette treverket med
gjennomgående bolter med stoppskiver for å feste selve skiltet til treverket. Se
illustrasjon.

Størrelse på reklame:
Skilt på ca 0.8 x 2 meter
Eventuelle avvik er spesifisert under avsnitt om den enkelte bane
Material som skal benyttes:
Metallskilt (minst 2 mm tykke på steder som er utsatt for mye vind) – kraftig type som
ikke blir deformert av baller og liknende.
Andre forhold:
Dersom denne reklameplanen skulle vise seg å gi uheldige ikke tiltenkte utslag, kan den
endres.

Om den enkelte bane
Sandnes Stadion:
Spesielle forhold: Hovedbanen/Friidrettsanlegg: Sandnes stadion benyttes som trenings
og konkurranseanlegg av både Sandnes Ulf og Sandnes Idrettslag. Tildelig av reklame vil
bli angitt i soner. Ikke reklame foran målhus pga tidtagning.
Baneansvarlig: 90017080
Sandnes idrettspark kunstgressbane
Ingen spesielle forhold
Baneansvarlig: 90017080
Sandved gressbane
Ingen spesielle forhold
Baneansvarlig: 90017080
Sandved grusbane
Ingen spesielle forhold
Baneansvarlig: 90017080
Lura kunstgressbane
Ingen spesielle forhold
Baneansvarlig: 977 90 046
Hana Kunstgressbane

Ingen spesielle forhold
Baneansvarlig: 977 90 046
Iglemyr gressbane
Ingen spesielle forhold
Baneansvarlig: 977 90 046
Sviland grustreningsfelt
Ingen spesielle forhold
Baneansvarlig: 90017080

Øvrige baner mangler gjerde som reklamen kan festes på, det tillates derfor ikke reklame
her.
Ganddal gressbane og Riska gressbane er private.
Andre dokumenter vedr. reklame i Sandnes:
Avtale mellom Sandnes idrettsråd og Sandnes kommune vedr. reklame på kommunale
anlegg – mars 2006.
Formannskapsak 7/2 – 2006 Reklame på kommunale idrettsanlegg.
Sandnes kommune – park og idrett i samarbeid med idrettsrådet i Sandnes 10/8 - 2007
SANDNES 17. AUGUST 2007
ANE EIKEHAUGEN
PARK OG IDRETT

