REGLER OG RETNINGSLINJER FOR HALLEIE I NAMSOSHALLEN.

LEIETID:
Ordinær leie periode er fra 1.september til 1.april. Leietiden kan avsluttes når det blir varslet om
dette. Tidligere og/eller senere start kan avtales. Dette avtales med Driftsleder i Namsoshallen.
OPPSIGELSESTID:
Hvis et lag ønsker og avslutte sin leietid må dette varsles driftsleder i Namsoshallen skriftlig.
Oppsigelses tid er 1 måned, Unntaket er hvis det står klar nye leietagere til å overta samme tid.
BETALING:
Det skal betales for den tid som er søkt om, og som er blitt innvilget, inntil det sies opp.
Tider som ikke blir benyttet refunderes ikke.
SIKKERHETSANSVAR (HMS):
Hvert lag MÅ ha en person(over 18 år)som er ansvarlig for å formidle sikkerhets prossedyrer og
lignende som gjelder for hallen til den som er leder for en trening/aktivitet. Skrives på søknads
skjema.
FORDELING AV TIDER:
Det søkes om mye mer tid enn det som er tilgjengelig, dette gjør at alle må regne med at søkt
trenings tid blir noe beskåret. Dette vil i størst grad gjelde de som søker om mest tid.
Sommeridretter kan ikke regne med å få tildelt egen treningstid for utøvere under 13 år.
Aktive idrettslag utenom håndball tildeles tid, muligens noe beskåret.
Bedriftsidrett samt aktiviteter av mer forebyggende/mosjons grad kan tildeles tid, men prioriteres
etter den aktive idretten. Dette betyr at de måtte ta til takke med mindre attraktive treningstider.
Å tildele timene etter ønsket ukekvelder er umulig, men det prioriteres etter følgende
retningslinjer:
 Fotball i Flerbrukshall kan tillates etter at hallidretter som handball, volleyball med flere
har fått tildelt tid og såfremt det er ledig tid.
 De yngste får fortrinnsvis trene først på kvelden.
 Gjelder for Gammelhall og Flerbrukshall:
Det åpnes også for at det kan bestilles treningstid i helgene såfremt det ikke pågår kamper
og lignende innenfor den ordinære åpningstiden. Ordinær åpningstid er i uke 35-14 fra kl
11.00 til 18.00 og i uke 15 til 34 fra kl. 14.00 til 19.00. Denne tildelingen/fordelingen
håndteres nav driftleder i anlegget og bli foretatt fortløpende.
 Noen av søkerne ber omulike tider fra uke til uke, dette kan dessverre ikke imøtekommes,
men det anbefales at de aktuelle søkerne tar kontakt med de lagene som har fått tildelt
halltid i det aktuelle tidsrommet for å komme til en ordning/bytting. Vi presiserer at det
alltid må varsles til driftsleder i Namsoshallen før endringer i oppsatt plan foretas.
 Lag som har aktive, seriøst satsende utøvere prioriteres foran lag som driver mer på
sosialt/mosjonsnivå.

VENTELISTE, LEDIGE TIMER:
Blir det ledige timer for eksempel i.f.m oppsigelse av leietid, varsler driftsleder lag som ønsker
mer tid. Disse lag må på forhånd ha varslet driftsleder om hvilken person som skal kontaktes.

FOTBALL:
Her henviser vi til vedlegg ”Spesielle retningslinjer for leie av fotballhallen”.
HÅNDBALLAGENE:
Håndballen legger beslag på det aller meste av treningstid, både i Flerbrukshall og Gammelhall.
Idrettsrådet setter av treningstid til håndballtrening. Lagene fordeler deretter timene seg imellom.
Annet:
Gymsal på skoler:
Det er opp til hver enkelt rektor om hvem som får halltider.

