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Fordeling av treningstid i idrettshaller i sesongen 2019/2020 og leie av 
idrettshaller for større arrangementer i samme periode 
 
For sesongen 2019/2020 kan det søkes om treningstid i tre idrettshaller; Skaunhallen, Rossvoll 
flerbrukshall og den nye idrettshallen; Børshallen. Samfunnshuset i Børsa skal rives ila. 
høsten/vinteren, men vil være med i fordelinga av treningstid. Info om den nye idrettshallen vil bli 
beskrevet under.  
 
Søknadsfristen for å søke om treningstid i idrettshaller og leie av idrettshaller for større arrangementer i 
idretts-sesongen (1. september- 31. mai) er 20. mai 2019. Vær oppmerksomhet på at det kun er 
arrangementer i sesongperioden (1. september- 31. mai) vi må ha oversikt over da vi må sende inn 
sperreliste for sesongen 2018/2019 i slutten av mai.  Forespørsel om leie av hall til arrangementer 
utenom idrettssesongen kan sendes fortløpende.  
 
Ny idrettshall; Børshallen 
Fra november 2019 vil den nye idrettshallen i Børsa, Børshallen, være tilgjengelig for frivillige 
organisasjoner. Hallen kan deles inn i tre hallfalter, tilsvarende Rossvoll flerbrukshall. Størrelsen på 
aktivitetsflaten er på 40 x 20 meter, mens hallen er på hele 28 x 45 meter. Inn i dette arealet inngår tre 
sprintbaner på langsiden av hallen. Idrettshallen skal tilrettelegge for nye og mindre idretter i 
kommunen, eksempelvis kampsport, badminton, bordtennis, allidrett, turn og lignende. I tillegg ønsker 
vi å tilrettelegge for egenorganisert fysisk aktivitet.  
 
 
Den ene av de tre delene i Børshallen vil bestå av aktivitetselementer man kjenner igjen fra turn, 
allidrett og lignende, omtalt som Motorikkhall. Motorikkhallen vil ha utstyr stående framme i hallen 
mesteparten av året. Ved større arrangementer (cuper og lignende) kan utstyret rigges ned. Vi tror dette 
vil være en suksessfaktor for turn, allidrett, friidrett, trening for eldre, gymaktiviteter for mindre barn 
og barnehager samt for grupper med særskilte behov.   
 
De to andre hallflatene vil være fri for fast utstyr. I den ene hallflate skal det riktignok legges til rette 
for etablering av boksetilbud/kampsport. Men dette vil ikke være til hinder for andre idretter. Vi håper 
det også vil være midler slik at vi kan tilrettelegge for andre kampsport-grener.   
 
Det vil sjølvsagt også tilrettelegges for ballspill i hallen, med utstyr for håndball, innebandy. basketball, 
volleyball og badminton.  
 
Vi håper og tror at hallen vil være godt egnet for friidrettstreninger, slik at fridretts-miljøet i kommunen 
kan ha innetreninger her i vintersesongen. Det er totalt tre løpebaner, 37 meter lang og 1,22 meter 
bred. Gulvet tåler ikke bruk av piggsko. For å bruke løpebanene må alle skilleveggene være oppe. Vi 
tenker at friidretten vil få tildelt hele hallen når de har trening.  



 

 
Vi vet at idrettslagene har jobbet med å forberede en større bredde i idrettstilbudet i kommunen. Nye 
idretter og idretter som hallen er tilpasset for vil prioriteres ved fordeling av halltid i nyhallen. Dette 
gjelder bl. a. turn, allidrett, bordtennis, badminton, friidrett, KRIK og boksing/kampsport. Vi håper og 
tror at Skaun kommune i løpet av 2019 og 2020 har et bredere tilbud av idretter enn i dag. 
 
Egenorganisert fysisk aktivitet 
Som beskrevet i første avsnitt vil det i kommende sesong igjen bli satt av tid til egenorganisert fysisk 
aktivitet, både i den nye hallen og de to etablerte. Mange unge velger seg vekk fra de tradisjonelle 
idrettene. Det kan være mange grunner til frafallet. Samtidig er det stadig flere som deltar i 
selvorganisert idrett.  En arena for egenorganisert aktivitet vil være et helsefremmende tiltak der 
aktiviteten foregår på utøverens egne premisser og hvor barn og unge kan oppleve mestring, motorisk 
utvikling, sosialisering og ikke minst være fysisk aktive.  
 
Egenorganisert fysisk aktivitet vil bli prioritert for alle innbyggerne i kommunen, uavhengig av alder. 
Dette kan være grupper som ikke kommer inn under den organiserte idretten, men organiserer seg selv.  
 
Retningslinjer for fordeling av treningstid 
Fordeling av treningstid vil følge følgende retningslinjer:  

 Organisert idrett (NIF og Skaun Idrettsråd) skal ha prioritet 
 Egenorganisert aktivitet skal tilgodeses ved fordeling av treningstid 
 Idrett som har sin primæraktivitet/hovedsesong innendørs i hall prioriteres 
 Barn og unge under 20 år gis prioritet i den mest gunstige treningstiden 
 Tildelt spilleflater må vurderes strengt i forhold til behov (hel, halv eller tredjedels hall) 

 
Fordeling av treningstid 
I begynnelsen av juni vil vi sende ut kommunens forslag på fordeling av treningstid til alle som har 
søkt. Kort tid etter vil alle som har søkt treningstid inviteres til hallfordelingsmøte. Da får alle mulighet 
til å kommentere forslaget til fordeling av treningstid. Skaun idrettsråd inviteres inn i prosessen og til å 
bidra med vurderinger. Idrettsrådet og kommunen vil sammen utarbeide endelig forslag.   
 
Mer info om fordeling av treningstid og leie av idrettshaller for større arrangementer 2019/2020 og 
søknadsskjema finner dere på Skaun sine nettsider under “Kultur, fritid og frivillighet” og videre under 
fanen “treningstider. 
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