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1. Henvendelser vedrørende  søknad om 
treningstid  i  helger,  arrangementer, 
bestilling av nøkkelkort, leie av utstyr etc, 
skal  sendes  til  Kultur  og   idrett 
driftsseksjonens epostadresse:     
idrett@tromso.kommune.no. Klubbene 
plikter å melde inn hvilke kontaktpersoner 
som  skal  foreta  henvendelser  til 
driftsseksjonen i regi av klubben inklusiv 
deres telefon nr. og epostadresser. 

 
 

 

 
 
 

2. Søknader om treningstid for sesong, utvidet sommertrening og trening i høytider, skal sendes 
Tromsø Idrettsråd innen fastsatte frister. Søknadsskjema finnes på deres hjemmeside 
http://www.tir.no/?page=forside  

 
3. Søknader om treningstid, arrangement og henvendelser vedrørende utstyr etc, skal være 

driftsseksjonen i hende minimum 3 dager før leieforholdet. Vedrørende helger, skal 
søknaden/henvendelsen være driftsseksjonen i hende innen onsdag kl 12.00. Innkomne søknader om 
treningstid etter dette vil ikke bli behandlet. Bestillinger som meldes inn etter fristen som krever 
tilrettelegging av teknisk personell (lyd, låsing dører, utstyr etc.), vil bli fakturert med min. 2 timer 
utrykning. 

 
4. Ved søknader og bestilling av idrettsanlegg til avgiftsbelagte arrangement som kamper, 

regionsamlinger etc, skal det opplyses om aldersgruppe/ aldersfordeling og hvilket utstyr man har 
behov for. Man skal også melde inn i hvilket tidsrom man ønsker åpne dører i forbindelse med 
arrangementet. Utstyr kan eventuelt meldes inn senest 3 dager før leieforholdet. Dette skal meldes inn 
ved hvert nytt arrangement selv om man har meldt dette inn ved tidligere lignende arrangement/ 
leieforhold. 
 

5. Utleie/ framleie av idrettsanlegg eller utstyr til tredjepart er ikke tillatt. Bestilling og eventuell 
endring av halltid skal gjøres via driftsseksjonens administrasjon. 

 
6. Ved avbestilling av idrettsanlegg i forhold til planlagte arrangement gjelder følgende frister:     

- Ved avbestilling inntil 4 dager før leieforholdet, vil bestiller bli avgiftsbelagt med 70 % av 
leieprisen.  

- Ved avbestilling mellom 5 og 14 dager før leieforholdet, vil bestiller bli avgiftsbelagt med 50 % av 
leieprisen.  

 
7. Ved avbestilling av utstyr gjelder følgende frist: 

- Ved avbestilling inntil 4 dager før leieforholdet, vil bestiller bli avgiftsbelagt med 50 % av 
leieprisen.  
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8. Ved bestilling av idrettsanlegg for overnattingsformål, skal Brannvesenet kontaktes for godkjenning 

og dokumentasjon framlegges driftsseksjonen. Meldeskjema for dette ligger på Brann og rednings 

hjemmeside, link  http://www.tromso.kommune.no/arrangement.122214.no.html 

9.  Lagene/gruppene plikter å varsle driftsseksjonen dersom de uteblir fra avtalte treningstimer. Ved 
uteblivelse 2 ganger uten slikt varsel, vil laget/gruppen bli vurdert fratatt tildelt treningstid i samråd 
med idrettsrådet. Driftsseksjonen ber om at slikt varsel gis i god tid, senest 7 dager før trening utgår. 

 

10. Ved bruk av Tromsø kommunes anlegg skal det ryddes etter endt leietid slik at anlegget er klargjort 
for neste leietaker. Leietaker skal etter arrangementets slutt, rydde på plass utstyr og plukke opp 
søppel på benyttet areal. Ved større arrangement er leietaker ansvarlig for fjerning av søppel hvis ikke 
annet er avtalt. Manglende rydding som medfører utrykning av teknisk personell og eventuelt 
merarbeid for teknisk personell, vil bli fakturert den aktuelle klubb med minimum 2 timer i henhold til 
vedtatte satser. Manglende rydding kan føre til opphør av tildelt tid i samråd med Tromsø Idrettsråd. 
 

11.  Skade på utstyr/bygning skal rapporteres til Kultur og idrett driftsseksjonen. Skader grunnet 
feilbruk/hærverk vil bli belastet det enkelte lag 

 

12. Bruk skal være avsluttet, hallen ryddet og brukere skal være ute av hall arealet innen avtalt tid. For 
de som har siste time, skal hallen være ryddet og tom ved endt treningstid, og brukere skal være ute 
av bygget innen 20 min. etter fastsatt treningstid. Brudd på ovenstående medfører fakturering av det 
enkelte lag. En halvtime ved fem minutter eller mer, en time ved 35 minutter eller mer. 
 

13. Ved trening skal det benyttes sko som ikke smitter av på hallens gulvbelegg. Bruk av ”klister” skal 
begrenses mest mulig, KUN ”vannbasert spray - klister” er tillatt. Trener og den enkelte bruker er 
ansvarlig for at tilgrising av benyttet areal unngås. Misligholdelse vil føre til at det enkelte lag blir holdt 
økonomisk ansvarlig for kommunens kostnader ved ekstra renhold. Merking/ bruk av tape eller 
lignende er ikke tillatt benyttet på gulv uten nærmere avtale. 
 

14. Alle leietakere skal ALLTID være fulgt opp av trener/ansvarlig under opphold i anlegget. Trener er 
også ansvarlig for tilgang til anlegget, og skal være den samme som fremgår av søknadsskjemaet for 
treningstid. Trener er ansvarlig for at gjeldende reglement følges, og skal alltid være den siste som 
forlater anlegget etter bruk. Eventuelle endringer skal avtales med Driftsseksjonen. 

 
15. Alle leietakere skal ha nøkkelkort eller 

tildelt nøkkel. Skade på Kort/nøkkel 
dekkes av bruker. Innehaver er personlig 
ansvarlig overfor Tromsø kommune, og 
videre formidling av nøkkel/nøkkelkort til 
andre er ikke tillatt. Klubben plikter å 
holde oversikt over alle kort/nøkler i sin 
klubb. Innehaver av kort/nøkkel som 
benyttes ved adgang til anlegget, er 
ansvarlig for at alle dører er låst når man 
forlater lokalet. 
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16. Det skal ikke plasseres gjenstander i idrettsanleggets inngangsdør for at denne ikke skal gå i lås. Alle 
leietakere skal ha nøkkel/ kort til anleggene og misbruk av nøkkel/kort kan føre til oppsigelse av 
kortavtale. Leietaker/ klubben/ laget forplikter selv å sørge for vakthold/ ordensvern, herunder bl.a. 
personell som passer inngangsdør i forbindelse med trening/ arrangement, slik at ingen 
uvedkommende kommer inn i idrettsanlegget. All bruk av kort kan spores via logg. Tromsø Kommune 
benytter også kameraovervåkning ved ulike anlegg, i samsvar med melding til Datatilsynet. 

 
17.  Leietaker er ansvarlig for sikkerheten for brukerne og anlegget i leietiden, inklusiv nødvendig 

førstehjelpsutstyr. Tromsø kommune fraskriver seg ansvaret for leietakers bruk av utstyr som krever 
sertifisering. Dersom det er behov for bistand ved bruk av utstyret, kan driftsseksjonens tekniske 
avdeling bistå. Dette faktureres i tillegg til leien dersom dette ikke er avtalt på forhånd.   

 
18.  Det er ikke tillatt å ta sykler/sparkstøttinger eller lignende inn i bygningen. Tromsø kommune er 

ellers ikke ansvarlig for tap av utstyr/ varer som klubber/ arrangører benytter/ oppbevarer i anleggene. 
 

19. Publikum skal fortrinnsvis oppholde seg på tribune/galleri. Etter særskilt tillatelse kan hall- arealet 
benyttes av publikum. 
 

20. Leietaker forplikter seg til sette seg inn i ”Branninstruks – Alarmplan” for anlegget. ”Branninstruks – 
Alarmplan” er slått opp i det respektive idrettsanlegg, samt at det finnes under ”Kultur og idrett” på 
Tromsø kommunes hjemmeside. 

 
21. Leietaker skal påse at det ikke nytes alkohol i idrettsanlegget under trening/arrangement. 
 

22. Ved alle anlegg i Tromsø kommune er vi opptatt av miljø. Det er satt opp søppeldunker for sortering 

av søppel, og det skal ikke lagres søppel i inngangspartiet (foajéen) i anlegget. Det oppfordres til å 
informere deltakere som er tilstede ved trening/arrangement om å sortere/ kaste søppel i henhold til 
avfallsdunkers merking.  
 

23. Driftsseksjonens tekniske avdelings vakt telefon 416 31 000 er en beredskapstelefon på 
ettermiddagstid og i helger og kan kontaktes ved forhold som oppstår under leieforholdet. Andre 
henvendelser henvises til administrasjonen eller teknisk avdelings vakt telefon i kontortiden mellom   
kl 08.00 og 15.00. Uhøflig opptreden ovenfor kommunalt ansatte aksepteres ikke, og kan føre til fratatt 
tildelt treningstid i samråd med idrettsrådet. Viser ellers til pkt.4. vedrørende bestilling av utstyr. 
Utrykning av teknisk personell vedrørende manglende bestilling etc. innen fristen, vil bli fakturert den 
aktuelle klubb med minimum 2 timer i henhold til vedtatte satser.  
 

24. Treningstid og arrangement i Tromsø kommunes idrettsanlegg. 
- Skolene har treningstid hverdager kl 08.00 – 15.00 foruten skoleferier og høytidsdager. 
- Idrettslag har treningstid ukedager kl 16.00 – 22.00/ 23.00 (21.00 fredager). Treningstider følger 

skoleruten i forhold til høytidsdager med unntak av vinterferie og sporadiske fridager. Sesongen 
varer fra august/ september til medio mai. Trening i helger og utover sesongen er ekstraordinært 
og avgiftsbelagt. 

- I skoleferier og utenom sesongen kan idrettsanlegg som Tromsøhallen være tilgjengelige for 
trening og arrangement mot ordinær hall leie dersom anlegget ikke er stengt for vedlikehold. 
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25. Det er gratis sesongtrening i Tromsø kommunes haller for de klubber/ lag i Tromsø kommune som er 

medlem i Norges Idrettsforbund (NIF) og som er under 18 år. Ordningen gjelder også i helger, men 
lagene må vike ved arrangementer. Klubber/lag over 18 år eller de som ikke er medlem av NIF, leier 
mot sesongpris etter avtale, eller time mot time. Klubber/ lag som skal ha trening/ arrangement med 
deltakere over og under 18 år, må levere deltaker liste med opplysning om aldersfordeling. Leieprisen 
vil da bli prosentvis i forhold til vedtatte satser. 

 
26. Ved arrangement, betales times pris etter vedtatte satser eller etter annen avtale. Grupper/lag som 

består av deltakere over og under 18 år, må levere deltakerliste med opplysninger om alder. Prisen vil 
da bli prosentvis i forhold til vedtatte satser. For større arrangement, pris etter avtale med Kultur og 
idrett driftsseksjon. 
 

27. Leietaker vil bli fakturert for særlige forhold som fører til utilsiktede kostnader, herunder skader 
påført bygning/ utstyr i leieperioden. Utrykning av teknisk personell i forbindelse med bruker -relaterte 
feil som f.eks ingen tilgang til anlegg p.g.a. sperret kort/manglende nøkkel, vil bli fakturert 
leietaker/klubb med minimum 2 timer i henhold til vedtatte satser. 
 

28. Faktura for arrangement/ avsluttet 
leieperiode, sendes ut innen utgangen av 
måneden etter leieforholdet. Tromsø 
kommune tar forbehold om endringer i 
leieavtalen dersom særlige forhold tilsier 
det. 

 
29. Faktura for sesongleie sendes ut 2 ganger i 

året, henholdsvis september og januar. 
Trening utgår ved større arrangement uten 
at dette medfører reduksjon i leiepris. 

 
 

 
 

Det tas forbehold om eventuelle tekniske problem i perioden som fører til kortidsstenging.  
 
Alle lag plikter å sette seg inn i gjeldende reglement for den enkelte hall. Brudd på dette  
reglementet vil bli fakturert den enkelte leietaker. 
 

 

 
 
 

 
 

Tromsø 15.05.12 

Kultur og idrett driftsseksjon  


