
 
Til søkere av kommunale idretts- og svømmehaller 

I flg. liste 

 

 

 Sandnes, 9. juni 2021 

 

 
Adresse: Park, idrett og vei, Rådhusgata 1, Sandnes.  
Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes 
Telefon: 51 97 58 00 

TILDELING AV TID TIL TRENING OG ARRANGEMENT I IDRETTS- OG 

SVØMMEHALLENE I SANDNES SESONGEN 2021/2022 

 

Herved oversendes oversikt over fordelt treningstid for i: 

• Austråtthallen  

• Austrått svømmehall  

• Bogafjelllhallen  

• Figgjohallen  

• Forsand Kulturhus, idretts- og symjehall 

• Forus Sportssenter (NY) 

• Giskehallen 1 (Oppusset) 

• Giskehallen 2 

• Hanahallen 

• Kleivanehallen (NY) 

• Lurahallen 

• Sørbøhallen 

• Riskahallen idretts- og svømmehall 

• Vågen idrettshall  

 

De nye treningstidene i idretts- og svømmehallene er nå klare. Per nå er de kun tilgjengelige i 

vedlegg 8 - Treningstider i idretts- og svømmehaller 21/22, men de vil bli gjort tilgjengelig i 

Aktiv kommune før sesongstart.  

 

 

Det kan oppstå situasjoner hvor Sandnes kommune i etterkant må foreta justeringer på vedlagte 

oppsett. Dette skal da gjøres unntaksvis og i samarbeid med de berørte parter.  

 

 

Treningstid i Folkehallene  

Det har vært en separat søknadsrunde om treningstider i Folkehallene Sandneshallen og Sola 

Arena. Publisering av tildelte tider vil publiseres og være tilgjengelig på deres hjemmesider,  

www.sandneshallen.no og www.sola-arena.no. 

 

 

RENT IDRETTSLAG 

I bystyresak 142/13 ble det vedtatt at i løpet av 2016 skal alle idrettslag som tildeles tid i 

kommunale anlegg og/eller tildeles kommunalt driftstilskudd gjennomgå Antidoping Norges 

program for Rent Idrettslag. Nye krav vil gjøres gjeldende f.o.m. 1. januar 2017. 

 

https://site1.aktiv-kommune.no/1102/bookingfrontend/index.php?menuaction=bookingfrontend.uisearch.index&click_history=1db322a7f6ce662d41b26f3d623a95e7
http://www.sandneshallen.no/
http://www.sola-arena.no/
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Vi gjør oppmerksom på at sertifiseringen som rent idrettslag er gyldig i to år og at innmeldte tiltak 

skal gjennomføres i denne perioden. Pga. Koronasituasjoner er det flere lag som det er foreslått 

treningstid til ikke lenger har gyldig sertifisering. Vi er om disse lagene gjennomfører re-

sertifisering så fort som mulig. 

 

Link til Rent idrettslag finner dere her.  

 

 

NYTTIG INFORMASJON FOR SESONGEN 2021/2022 

 

Ambulerende tilsyn 

Som en del av Sandnes kommune sitt nye omstillingsprosjekt, Sandnes 2025, har tilsynsordningen 

i idrettshallene blitt endret. Totalt 6 idrettshaller vil gå fra å være betjent på kveldstid og i helgene 

til nå å ha en ambulerende tilsynsordning. Dette gjeldende fra og med onsdag 18. august 2021.  

 

Dette vil gjelde følgende idrettshaller: 

• Austråtthallen 

• Hanahallen 

• Kleivanehallen 

• Lurahallen 

• Sørbøhallen 

• Vågen idrettshall 

 

Disse idrettshallene vil fortsatt ha fast betjening (haller med kombinert bruk/publikumstilbud) 

• Giskehallen 1 og 2 

• Bogafjellhallen 

• Riskahallen 

 

Idrettshallene på Forsand og Figgjo vil ha samme ordning som tidligere. 

 

Konsekvenser ved ny tilsynsordning:  

• Treningstid tildeles for hele skoleåret, også i ferier (høst, jul og vinter). Sommertrening fra 

1. mai vil utgå. 

• Økte åpningstider og bedre tilgang i helgene. Ny åpningstid kl. 10:00 – 18:00 både lørdag 

og søndag.  

• Mer fleksibel tilgang  

• Større ansvar på brukerne, inkl. mer egenkontroll 

• Noe lavere servicetilbud 

• Økt tilbud i klatreveggen i Bogafjellhallen, men ingen publikumstilbud i klatreveggen i 

Vågen idrettshall. 

 

Alle trenere og ledere som vil ha behov for tilgang til hallen vil få utdelt et nøkkelkort som vil gi 

de tilgang til nødvendige arealer i hallen. Kort utdeles etter godkjent opplæring. 

 

Klubber med tildelt treningstid vil få innkalling til opplæring og utdeling av nøkkelkort i aktuell 

hall. Det forventes å kunne gjennomføre nødvendig opplæring før skolestart. 

 

http://www.rentidrettslag.no/
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/styringsdokumenter-og-planer/overordnede-styringsdokumenter/okonomiplan-2021-2024/omstilling-sandnes-2025/
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Koronatiltak i idretts- og svømmehaller – fortsetter også denne sesongen 

All bruk av idretts- og svømmehallene må utføres etter de til enhver tid gjeldende regler og 

retningslinjer fra nasjonale myndigheter, Sandnes kommune og Norges idrettsforbund.  

 

Reglene og retningslinjene vil bli justert etter hvordan korona-situasjonen utvikler seg i Norge. Det 

kan bli aktuelt å avlyse eller endre allerede tildelte treningstider og/eller arrangement i idretts- og 

svømmehallene gjennom sesongen. Vi oppfordrer alle brukere av anleggene å sette seg inn i 

informasjon fra Helsedirektoratet og Norges idrettsforbund.  

 

 

Aktiv kommune 

Sandnes kommune bruker Aktiv kommune som kommunens portal for leie av ulike kommunale 

anlegg, inkludert idrettsanlegg.  

 

I Aktiv kommune kan du:  

- Leie idrettsanlegg, baner, lokaler, uteanlegg og friluftsanlegg av Sandnes kommune (kun for lag 

og organisasjoner).  

- Finne treningstider og arrangementer.  

- Finne oversikt over lag og foreninger.  

- Finne oversikt over kontaktpersoner i lag og foreninger.  

  

Fordeler med Aktiv kommune:  

- Enkel å bruke.  

- Gir god oversikt over tilgjengelige ressurser.  

- Tilgjengelig 24/7. 

 

Det vil komme flere oppgraderinger og forbedringer på Aktiv kommune i løpet av 2021. 

 

 

Giskehallen  

Giske svømmehall er fortsatt stengt for rehabilitering. Rehabiliteringen pågår som planlagt og det 

forventes at dette arbeidet vil være ferdig til januar 2022. I løpet av høsten vil det bli utarbeidet 

treningstider i Giskehallen svømmehall i løpet av høsten.  

 

 

Kleivane idrettshall 

Kleivanehallen vil være klar for bruk ved skolestart og det er tildelt treningstid i sesongen 

2021/2022. Dette er ordinær flerbrukshall inkl. sosialt rom og et lite møterom. Dette vil være 

tilgjengelig alle idrettslag på lik linje som de andre kommunale idrettshallene. 

 

 

Forus Sportssenter 

Forus Sportssenter eies av Sandnes, Stavanger, Randaberg og Sola kommuner og driftes av 

Folkehallene. Eierkommunene har fordelt ordinære treningstider etter eierbrøk i anlegget.  

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/
https://site1.aktiv-kommune.no/1102/bookingfrontend/index.php?menuaction=bookingfrontend.uisearch.index&click_history=1db322a7f6ce662d41b26f3d623a95e7
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TILDELING AV TID TIL FAST TRENING 

Park, idrett og vei tildeler tid til fast trening etter samråd og innstilling fra idrettsrådet. Lag som 

ikke er tildelt tid i idrettshallene, blir vurdert tildelt tid i gymnastikksalene. Følgende momenter er 

vektlagt ved fordeling:  

• Bydelstilhørighet  

• Type aktivitet 

• Alder  

• Nivå  

 

Aktivitet i regi av NIF er prioritert.  

 

Ved Vågen idrettshall er det prioritert etter spesielle tildelingskriterer.  

 

Søknadene om treningstid vitner om stor aktivitet i grupper og lag. Dekningsgraden på 

idrettshallene er betydelig mindre enn hva som fremgår av søknadene. Lagenes ønsker om 

treningstid overstiger m.a.o. det antall timer som står til rådighet. Det er derfor dessverre ikke rom 

for å tildele alle lag ønsket tid. Foruten å vurdere søknad, rapporterte opplysninger gjennom 

idrettsregistreringen til NIF og type aktivitet er det forsøkt å legge vekt på lagenes tilhørighet og å 

gi rom for et allsidig aktivitetstilbud.  

 

”Gode treningstider” er det knapphet på og tildeling av treningstid vil aldri kunne gjøres slik at det 

oppfattes som 100% rettferdig for alle våre brukere. Det er imidlertid laget en fordeling som 

gjenspeiler medlemmer og aktivitetsfordeling mellom idrettslagene, samt tatt hensyn til haller med 

spesielle tildelingskriterier.  

 

Det vil kontrolleres jevnlig at de tildelte tidene benyttes av et tilstrekkelig antall utøvere til den 

forutsatte aktivitet. Lagene skal gi fra seg tid som ikke kan benyttes av tilstrekkelig antall utøvere. 

 

Vi gjør oppmerksom på at enkelte idrettslag er tildelt mer tid eller tid i gymnastikksal(er) som går 

ut over søknad haller. Dette for å kompensere for manglende kapasitet i idrettshallene. 

 

Treningstid i styrkerom 

Tildelt treningstid i styrkerommene i Giskehallen og Vågen idrettshall skal benyttes til organisert 

trening med ansvarlig trener til stedet. Det er klubbene selv som fordeler treningstiden til sine lag, 

og er ansvarlig for faglig innhold og tilrettelagt trening for aldersgruppen som benytter 

styrkerommet. 

 

 

Idrettsrådet i Sandnes ønsker klubber, lag og grupper lykke til med trening og arrangementer i 

kommende sesong. 

 

 

Klage på vedtak 

Klage på tildeling kan rettes skriftlig til kommunen innen 3 uker etter varslet vedtak. Klagen 

vurderes administrativt av Park, idrett og vei i samråd med idrettsrådet. 

 

Det tas forbehold om evt. klager. Treningstidene er ikke endelig før disse er ferdig behandlet. 
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Alle lag som er tildelt fast treningstid i hallene, skal før treningstiden tas i bruk, levere komplett 

liste over hvilke lag som trener på de ulike klokkeslettene, samt kontaktperson på hver 

treningsgruppe med telefon og e-post. Listen leveres halleder i den enkelte hall. Lagene kan på 

eget initiativ forsøke å bytte treningstider med andre klubber. Melding om bytte skal da gis til 

forvalter hos Park, idrett og vei. Treningstid i idrettshallene forutsettes prioritert av idrettslagene til 

innendørsidrettene. 

 

Husk at tildelt tid til arrangement går foran tildelt tid til trening. Nye arrangementer kan 

også komme i løpet av året. Dette vil bli varslet av kommunen, men idrettslaget er ansvarlig 

for å varsle sine grupper om treninger som utgår p.g.a. arrangementer. 

 

Tildelingen gjelder følgende tidsrom: 

Type hall Fra og med Til og med 

Idrettshall 18. august 2021 23. juni 2022 

Svømmehall 18. august 2021 26. juni 2021(Gjelder Riska og Forsand. Det er egne tider for 

Austrått svømmehall). 

 

Sommertrening 

Sommertrening i idrettshallene i sesongen 21/22 vil utgå. Det er nå tildelt ordinær treningstid ut 

skoleåret 21/22. Det er dermed ingen justering av treningstid fra og med 1. mai slik det har vært 

praktisert tidligere.  

 

Høst-, jule-, vinter- og påskeferien vil i sesongen 21/22 IKKE være stengt for ordinær trening. 

Dette gjelder både idretts- og svømmehallene. Men det kan komme arrangementer i idrettshallene i 

disse ferien som vil gå foran ordinær trening. I tillegg vil enkelte dager i disse feriene være behov 

for nødvendig vedlikehold/renhold som kan føre til at treningstid må utgå.  

 

Arrangementer som ulike skoler eller camper som ønskes avholdt i disse feriene må det fortsatt 

søkes om. Dette må gjøres minimum 4 uker før ønsket arrangementsdato. Søknad skal sendes inn 

via Aktiv kommune.  

 

Alle svømme- og idrettshaller er stengt på offentlige høytidsdager. 

 

 

TILDELING AV TID TIL ARRANGEMENT 

Arrangement i idretts- og svømmehallene er tilgjengelige i Aktiv kommune. Det er fortsatt noen 

søknader om arrangement som ikke er ferdig behandlet. Samtlige søkere bes kontrollere at tildelt 

dato, klokkeslett og hall er korrekt. Ved feil skal forvalter kontaktes (se kontaktinfo i vedlegg 4) så 

fort som mulig. Særkretsene disponerer det meste av tiden på lørdager og søndager for avvikling 

av seriekamper.  

 

Husk at tildelt tid til arrangement går foran tildelt tid til trening. Søkere må selv kontrollere 

om det er lagt inn arrangement i egen treningstid og varsle sine grupper om treninger som 

utgår. 

 

Det kan søkes om nye arrangement i idrettshallen gjennom sesongen. Dette skal gjøres gjennom 

Aktiv kommune. Dette gjelder også de som skal foregå i høst-, jule-, vinter- og påskeferien. Disse 

https://site1.aktiv-kommune.no/1102/bookingfrontend/index.php?menuaction=bookingfrontend.uisearch.index&click_history=1db322a7f6ce662d41b26f3d623a95e7
https://site1.aktiv-kommune.no/1102/bookingfrontend/index.php?menuaction=bookingfrontend.uisearch.index&click_history=1db322a7f6ce662d41b26f3d623a95e7
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må det søkes om separat, dersom dette ikke allerede er gjort i hovedtildelingen. Dette gjelder også 

arrangement i svømmehallene. Dette må gjøres minimum 3 uker før ønsket arrangementsdato. 

 

 

LEDIG TID 

Det vil bli en del ledig tid i helgene i idrettshallene når de enkelte særkretser har satt opp endelige 

terminlister. Lag og foreninger kan finne og søke om å benytte ledig tid i Aktiv kommune. 

 

 

BRUK AV IDRETTSHALL VED STØRRE ARRANGEMENT 

➢ Leietaker skal ta kontakt med servicepersonell i idrettshallen senest 2 uker før 

arrangementet skal avholdes, for å avklare detaljer (se liste over kontaktpersoner i vedlegg 

4). 

➢ Det forutsettes at leietager sørger for nødvendig vakthold (ordensvakt, parkeringsvakt, 

garderobevakt, billettselger og lignende). 

➢ Ved store arrangementer og arrangementer som går ut over normal idrettslig aktivitet i 

hallene, stilles krav om egne risikovurderinger og meldinger til brannvesenet. Ta kontakt 

med aktuell halleder for nærmere instrukser. 

 

For øvrig vises til ”Regler for Sandnes kommunes idrettshaller”. Disse ligger på kommunens 

hjemmesider og er vedlagt tildelingsbrevet, vedlegg 7. 

 

For arrangementer hvor det er dyr i hallene, vil en pålegge og utføre ekstra vask. Dette vil også 

kunne pålegges ved andre arrangementer. Ekstra vask skal bekostes av leietager.  

 

 

BETALINGSARRANGEMENT 

Mesteparten av bruken i de kommunale idretts- og svømmehallene er gratis. Men det vil likevel 

være noen arrangement det vil kreves betaling for. 

 

Det er Sandnes kommune sitt betalingsreglement for leie av kommunale idrettsanlegg som 

fastsetter hvilke arrangement som har gratis leie eller ikke. Betalingsreglementet er også vedlagt 

dette tildelingsbrevet,  

Unntak fra betalingsleie 

Følgende virksomhet er unntatt betalingsreglene innenfor de faste åpningstider (se 

regelverk/serviceerklæringer for hver enkelt anleggstype): 

• Terminfestede seriekamper og arrangementer i regi av organisasjonsledd i Norges 

idrettsforbund og Norges olympiske komite (NIF/NOK).  

• Kommunalt drevne grunnskoler i Sandnes.  

• Fysisk aktivitet, turneringer, kamper, trening som søkes av frivillige lag og organisasjoner 

hjemmehørende/registrert i Sandnes kommune.  

• Møte og kursvirksomhet i idrettsanleggenes møterom, som søkes av frivillige lag og 

organisasjoner hjemmehørende/registrert i Sandnes kommune.  

https://site1.aktiv-kommune.no/1102/bookingfrontend/index.php?menuaction=bookingfrontend.uisearch.index&click_history=1db322a7f6ce662d41b26f3d623a95e7
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/kulturfritid/idrett/treningstider/betalingsregler-for-leie-av-kommunale-idrettsanlegg-red-04.01.2017.pdf


Side 7 av 8   

Godkjent arrangement i Aktiv kommune er å anse som leiekontrakten for leieforholdet for det 

aktuelle arrangementet. Dette gjelder arrangement som allerede er godkjent og arrangement som 

blir godkjent gjennom sesongen. 

 

Etter endt arrangement skal leietaker signere et fakturaunderlag. Faktura for leieforholdet vil bli 

utarbeidet på bakgrunn av leiekontrakt og fakturaunderlag. Faktura sendes ut i etterkant av 

arrangementet. 

 

 

ÅPNINGSTIDER 

Faste åpningstider: 

08.00 – 23.00 hverdager (08:00 – 15:00 (15.30) skolebruk) 

10.00 – 18.00 lørdag 

10.00 – 18.00 søndag 

 

Vågen idrettshall: 

16.00 – 22.30 hverdager (Vågen VGS disponerer hall på dagtid) 

10.00 – 18.00 lørdag 

10.00 – 18.00 søndag 

 

Følgende haller er betjent i hele åpningstiden: 

• Giskehallen 1 og 2 

• Bogafjellhallen 

• Riskahallen 

 

Disse hallene er betjent av ambulerende tilsyn: 

• Austråtthallen 

• Hanahallen 

• Kleivanehallen 

• Lurahallen 

• Sørbøhallen 

• Vågen idrettshall 

 

Hallene på Forsand og Figgjo vil ha samme ordning som tidligere. 

 

For bruk av idretts- og svømmehallene utenom åpningstidene og på høytidsdager må brukere med 

tildelt treningstid betale kr. 600,- i leieutgifter pr. time i idrettshall, og kr. 800,- i leieutgifter pr. 

time i svømmehall. Ev. leie av badevakt kommer i tillegg. 

 

Alle kamper og arrangementer som avholdes i hallene i Sandnes må forholde seg til åpningstidene 

som er fastsatt eller etter egne avtaler som det kommer frem av tildelingen som publiseres på nett. 

Det vil si at kampstart og kampslutt må ta hensyn til klargjøringstid og rydd/dusj etter endt kamp. 

Evt. bruk ut over ordinære åpningstider vil bli fakturert i etterkant. Denne kostnaden vil påfalle 

klubbene. 

 

Betalingsreglene er tilgjengelig på Sandnes kommune sine nettsider. De er også vedlagt dette 

tildelingsbrevet, vedlegg 6. 

https://site1.aktiv-kommune.no/1102/bookingfrontend/index.php?menuaction=bookingfrontend.uisearch.index&click_history=1db322a7f6ce662d41b26f3d623a95e7
https://www.sandnes.kommune.no/globalassets/kulturfritid/idrett/treningstider/betalingsregler-for-leie-av-kommunale-idrettsanlegg-red-04.01.2017.pdf
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SALGSRETTIGHETER 

Salgsrettighetene i hallene er tildelt Figgjo idrettslag (Figgjohallen), Lura Bydelshus (Lurahallen- 

kafeen i bydelshuset), og Austrått idrettslag (Austråtthallen). Salgsrettighetene i øvrige haller kan 

tildeles den enkelte arrangør.  

 

 

BRANN 

Trenere/ledere er ansvarlige for å sette seg inn i anleggets gjeldende branninstrukser og bistå 

hallbetjeningen ved evakuering av bygget. Ta kontakt med hallbetjening for nærmere instrukser. 

 

 

REKLAME I HALLENE 

De idrettslag som ønsker å henge opp reklameskilt i idrettshallene bes ta kontakt med Sandnes 

Idrettsråd på e-post til leder.sandnes@irnif.no da det er de som håndterer dette.  

 

 

Lykke til med sesongen! 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Odd Willy Støve 

Fagleder Idrett og Friluftsliv 

Park, idrett og vei 

 

 Tormod Bjørkli 

Forvalter idrett  

Park, idrett og vei 

 

VEDLEGG  

Vedlegg 1 - Betingelser for tildeling av tid i idretts- og svømmehaller 

Vedlegg 2 - Særskilte betingelser for bruk av klister i idrettshaller 

Vedlegg 3 - Klisterreglement Norges håndballforbund Region SørVest 

Vedlegg 4 - Kontaktinformasjon idrettshaller 

Vedlegg 5 - Regler for bruk av Sandnes kommunes idrettshaller 

Vedlegg 6 - Betalingsregler for leie av idrettsanlegg 
Vedlegg 7 - Regler Sandnes kommunes bassengbad 

Vedlegg 8 - Treningstider i idretts- og svømmehaller 20/21(vil bli tilgjengelig i Aktiv kommune 

før sesongstart) 

 

 

Kopi:  Idrettsrådet i Sandnes 

  Servicekontoret 

  Hallene 

  Bydrift 

  Vågen videregående 

Figgjohuset 

  Sandnes Eiendom  

mailto:leder.sandnes@irnif.no

