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Emne: Fordeling kommunale gymnastikksaler og skolebasseng 2020-2021. Føringer fra idretten 
 
Hei 
 
Kommunen er nå i gang med behandling av søknader fra vår klubber. Idrettsrådet ønsker i den 
forbindelse å gi noen føringer for prioritering aktiviteter i søknadsarbeidet.  
Viser generelt til pkt 1.5.2-3 i Reglement for utlån av kommunale lokaler  
………………………………….. 
1.5 Prioriterte aktiviteter og målgrupper 
Følgende aktiviteter og målgrupper prioriteres (i rekkefølge):  

1. Kurs som arrangeres av godkjente opplysningsorganisasjoner (studieforbund og 
medlemsorganisasjoner); jfr. Lov om voksenopplæring §7. 4  
2. Aktiviteter rettet mot barn og unge under 25 år og seniorer over 65 år. I gymsaler prioriteres 
skolekorps, paraidrett og hallidretter (med primærsesong i idrettshall) som ikke tildeles fast 5 tid i 
idrettshaller via kommunal hallfordeling.  
3. Fysiske aktiviteter og kulturaktiviteter som kan ivareta og utvikle trivsel, tilhørighet og et 
generelt bedre miljø for nærområdets beboere.  

…………………………………… 

Idrettsrådets føringer 

Generelt 

• Idrettslag medlem av NIF gis fortrinn foran andre egenorganiserte grupper / kommersielle 
aktører.  

• Idrettslagenes aktivitetstall fra idrettsregistreringen i NIF legges til grunn for fordeling. Barn og 
unge (tom 19 år) gis prioritet. 

• Lagene tildeles primært tid i den skolekretsen de naturlig hører hjemme i. 

• Tiden tildeles hovedlaget (KL…) ikke direkte til gruppe (Gr…) 
  

Spesielt vedr fordeling gymnastikksaler, E-haller TS og gymsaltid avsatt i kommunale haller 

• Hallidretter (primærsesong innendørs i hall) som ikke trenger full hallflate/stor hall skal gis 
særskilt prioritet foran annen idrettsaktivitet. Dette gjelder blant annet: Kampsport, dans, 
capoeira, fekting, boksing, bryting, judo, kickboksing, bueskyting, boccia, m.fl (ikke 
uttømmende liste). Disse aktivitetene skal i størst mulig grad skal få dekket sitt behov før andre 
aktiviteter. Dette er viktig da det legges til grunn ved fordeling av fullverdige haller via 
hallfordeling. 

• Idrettslag med andre aktiviteter* tildeles tid til basistrening basert på aktivitetstall for all sin 
aktivitet* . Barn og unge (tom 19 år) gis prioritet.  * Gjelder ikke bare hallidretter, men også 
trening for utendørsaktiviteter. 

 
Vedlagt følger aktivitetstall og medlemstall pr 31.12.2018 for Trondheim og Klæbu. (Endelige tall pr 
31.12 2019 vil ikke være klare før om en god stund) 
 

https://www.trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-filer/07-kultur-og-naring/lokaler/reglement-for-utlan-av-kommunale-lokaler-i-trondheim---vedtatt-28.01.2020.pdf


Vi ber om å bli holdt orienter om arbeid med fordeling. Ta kontakt dersom det er behov for spesielle 
avklaringer. 
 
Kopi av denne epost sendes hallfordelingsgruppa. 
 

Med vennlig hilsen 
  
Bjørn Kilskar 
Daglig leder, Idrettsrådet i Trondheim 

Mob: + 47 41 90 01 09 
Epost: bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no  
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