
  

 

 

 

 

 

 

REGLER FOR SANDNES KOMMUNES IDRETTSHALLER (Red. 02.05.16) 

 

1. ANLEGG 

 

a. Reglementet omfatter følgende anlegg: 

 Austråtthallen 

 Giskehallen  

 Hanahallen    

 Lurahallen  

 Riskahallen 

 Sørbøhallen 

 Bogafjellhallen 

 

b. De rom som etter nærmere avtale kan disponeres av leier er: 

 Idrettshall 

 Garderober 

 Vestibyle og ganger 

 Møterom 

 Trimrom 

 Materialrom 

 Kafe/sosialt rom 

  

 

2. BRUKERE 

 

  Brukere som kan tildeles faste tider er: 

 Skoler 

 Organisasjoner 

 Institusjoner 

 Grupper med lærer, instruktør, trener o.l. 

 

 

3. UTLEIE. 

a. Bymiljø har det administrative ansvar for anleggene. 

 

b.   Bymiljø forestår utleie til den organiserte virksomheten. 

   

c. Oppvekst skole forestår utleie av skolens  

kroppsøvingstimer.  

  

d. Tilrettelegging for undervisning vil normalt bli lagt til tidsrommet  

  mellom kl. 0800 - og kl.1500. 

Trening vil normalt bli lagt til ettermiddag/kveld i ordinære  

ukedager. Trening- og treningssamlinger lørdag/søndag må avtales. 

Stevner/arrangementer arrangeres som etter søknad til Bymiljø. 

 

SANDNES KOMMUNE 

Bymiljø 



       

e. Trening må vike for arrangementer. Leier skal ha minst 1 ukes    

varsel. 

 

f.      Uforutsette hendinger som hindrer bruk av idrettsanlegget i     

henhold til avtale fritar eier for ethvert ansvar overfor leier. 

 

Dersom tildelt brukstid ikke skal benyttes må leier umiddelbart    

etter at dette blir kjent informere utleier om avlysning.  

Det vil bli ilagt gebyr dersom dette ikke blir gjort. 

For trening gjelder samme regel. 

 

  

 

 

4. ORDENSREGLER 

 

a. Ved arrangementer skal leier sørge for det nødvendige vakthold 

(ordensvakt, parkeringsvakt, garderobevakt, billettselger o.l.) 

 

b. Leier stiller nødvendig mannskap for plassering/rydding av alt 

utstyr som benyttes. 

 

c. Bossbøtter som er satt ut skal benyttes. Avfall tømmes i container. 

  Nødvendig mopping og rengjøring foretas. 

            Moppeutstyr samt annet utlånt rengjøringsutstyr settes på plass   

            etter bruk. 

 

d. Røyking er forbudt. 

 

 

5. HÅNDBALLKLISTER. 

 

a. Det er tillatt brukt fra seniorklasse og ned til og med 15 års klasse.   

  

b. Kun Select Profcare-klister og assistSport Natur hånballklister på 

boks er lovlig å bruke. Skal annen klister tas i bruk skal dette 

godkjennes. 

 

b. Arrangør plikter å se til at lagene etterkommer gjeldende regelverk 

om klisterbruk. 

 

Ved overtredelse av reglementet vil straffegebyr bli påført arrangør. 

Det vil også kunne føre til utestengelse av håndballaktivitetene. 

Utfyllende regler vedrørende klisterbruk er oppslått i hallene og på 

kommunens nettsider: https://www.sandnes.kommune.no/ under 

idrettshaller. 

 

 

 

            

https://www.sandnes.kommune.no/


6. INSTRUKS FOR LEIER     
          

 a.        Leier skal oppgi navn på minst en person som ansvarshavende og 

            kontaktperson. Dette skal oppgis i god tid før sesongstart. Ingen         

aktivitet skal igangsettes før dette er ordnet. 

          

 b. Leier er ansvarlig for ro og orden, at ingen uvedkommende har  

            adgang til utleide idrettsanlegg og at brukerne innen lag og grupper  

   opptrer i henhold til reglementet. 

  

c. Sleping av hardt utstyr på gulv er strengt forbudt. 

 

d.         Ballspill skal ikke utøves andre steder en i idrettshallen.  

  For fotballspill er kun innendørsfotball tillatt brukt.   

   

e.         Treningssko som setter merke i gulv er ikke tillatt brukt i    

            idrettshallene. 

   

f. Leier er ansvarlig og erstatningspliktig for skader på idrettsanlegg      

og utstyr. 

 

Eventuelle skader skal straks meldes til hallens personell. 
 

g. Personer som overtrer reglementet, viser usømmelig adferd eller på  

annen måte er til sjenanse for hallens personell eller brukere skal  

            vises bort. 

 

Forvalter for hallene avgjør for hvilket tidsrom bortvisningen i 

tilfelle skal gjøres gjeldene. Skjer overtredelse av gjeldene regler 

under utøvelse av skolens undervisningsvirksomhet, skal eventuell 

bortvisning skje i samråd med rektor/faglærer. 

 

    

      

 

Kjersti Ohr (sign) Odd Willy Støve(sign) 

                

Bymiljøsjef 

 

 

Forvalter                 

  

  

 

 

 

 

 

 


