
Retningslinjer for tildeling av treningstid i Barduhallen idretts- og svømmehall
og kommunalt eide idrettsanlegg.

Gjeldene åpningstid basert på gitt økonomiske rammer til drift er grunnlaget for fordeling av 
treningstid.  Åpningstiden pr dato er som følger i Barduhallen:

Idrettshall og svømmehall: Mandag og onsdag: 14 30 – 22 00: 7,5 t pr dag
Tirsdag og torsdag: 16 30 – 22 00: 5 t 30 min pr. dag
Fredag: 14 30 – 20 00: 5 t 30 min
Lørdag: 0900 – 1600: 7 timer.

Timer til fordeling pr. uke er:
 I idrettshall: 33 timer.
 I svømmehall 21 t 30 min
 Periode: Hele året.

1. Timefordeling gjøres en gang pr. år etter søknader for lag hjemmehørende i Bardu. 
Muligheten for å søke treningstid kunngjøres på Bardu Kommunes hjemmesider. For 
treningstid i Barduhallen er søknadsfrist 10. august og fordeling gjøres gjeldende fra 10. 
september.

     
2 Timer til lag og foreninger tildeles etter søknader av et tildelingsråd bestående av: 

Fagsjef idrett, avdelingsleder bygg og eiendom og Bardu Idrettsråd- BIR, som kan stille 
med flere personer. Timer til fleridrettslag tildeles laget som igjen tildeler timer til sine 
undergrupper. Klager på timefordeling skjer til Fagsjef idrett og behandles av 
tildelingsrådet.

3 Barn og ungdom (6-19 år) samt funksjonshemmede skal prioriteres foran voksne ved 
tildeling av treningstid. Idrett skole skal bli tildelt halltimer/treningstid. Det bør vektlegges 
treningstid der fysisk inaktive kommer i gang med aktivitet. Jfr. bestemmelser om tilskudd
til anlegg for fysisk aktivitet -0732 B. Lag som er tilsluttet særkrets (tilsluttet NIF) og har et
terminfestet program for hallrelaterte idretter kan prioriteres. Barn (fra 6 – 12 år) skal ha 
timer før kl: 20 00. Barn under 6 år er ikke prioritert, med mindre de er organisert i 
idrettsskole, hvor allsidighet vektlegges. Lag som er «rent idrettslag» prioriteres. Det 
tildeles ikke treningstid utenfor åpningstid, uten at det lag som tildeles treningstid har 
underskrevet avtale med Bardu Kommune. 

4 Som regel skal kamper, stevner og arrangement avvikles i helgene eller i egen 
treningstid. Trening må vike for terminfestede kamper, stevner og arrangement.

5 Behov for størrelse på hall og anlegg vurderes etter type idrett og antall deltakere på 
trening. Vinteridretter som drives i hovedsak ute får kun timer i Barduhallen frem til nyttår.
Sommeridretter får kun ledige timer etter nyttår.

6 Lag og foreninger som er tildelt treningstid plikter å melde fra om uteblivelse pga. sen 
oppstart eller tidlig avslutning av sesong. Ledige timer blir da fordelt av Fagsjef idrett til 
annen bruker. Bytte av treningstid mellom grupper i fleridrettslag skal også varsles 
umiddelbart til Barduhallen. Ved gjentatt fravær eller lite bruk av tildelte timer blir timene 
tildelt andre. Ikke benyttede timer blir fakturert med til enhver tid vedtatt sats.

7 Det er ikke mulig å søke om fast treningstid i nærmiljøanlegg.
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