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Infoskriv- Fordeling av treningstid og leie av idrettshaller til større 
arrangementer sesongen 2020/2021 
 
Info om idrettshallene 
For sesongen 2020/2021 kan det søkes om treningstid i våre tre fullskala idrettshaller; Skaunhallen, 
Rossvoll flerbrukshall og Børshallen.  
 

• Skaunhallen har ei aktivitetsflate på 20 x 40 meter og kan deles i to hallflater. I Skaunhallen 
prioriteres håndballaktivitet.  

• Rossvoll flerbrukshall har samme størrelse og kan deles inn i tre hallflater. I denne hallen 
prioriteres andre typer ballidretter som for eks. innebandy og volleyball.  

• Børshallen er også en fullskala idrettshall med en flate på 20 x 40 meter som kan deles i tre 
hallflater med svært lydisolerende skillevegger, i tillegg til tre sprintbaner på langsiden av 
aktivitetsflaten. Det er tilrettelagt for både boksing, ballidretter, friidrett, allidrett/turn og 
badminton i hallen.  

 
Idrettshallene kan også leies til arrangementer som cuper, premieutdelinger, bryllup, konfirmasjoner o.l.  
 
Søknadsfrist 
Søknadsfristen for å søke om treningstid i idrettshaller og leie av idrettshaller for større arrangementer i 
idrettssesongen (1. september- 31. mai) er 16. mai 2020.  Søknadsskjema for treningstid i hall finnes 
her. Søknadsskjema for leie av hall til arrangementer finnes her. Søknad om treningstid og leie av hall 
til større arrangementer sendes til postmottak@skaun.kommune.no.  
 
Forespørsel om lån og leie av hall til arrangementer utenom idrettssesongen kan sendes fortløpende på 
mail til postmottak@skaun.kommune.no og kopi til  jartrud.marie.asvold@skaun.kommune.no. Sjekk 
ut våre aktivitetskalendere som gir full oversikt over aktivitet i hallene til enhver tid. De finnes her. 
 
 
Retningslinjer for fordeling av treningstid  
Fordeling av treningstid vil følge disse retningslinjene:  

• 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)  

https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/3655007.1720.rpbxttudrc/S%C3%B8knadsskjema%2C+treningstid+i+hall.pdf
https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4151864.1720.ijtwiqq7upm7jw/S%C3%B8knadsskjema+for+leie+av+idrettshall+til+arrangementer.pdf
mailto:postmottak@skaun.kommune.no
mailto:postmottak@skaun.kommune.no
mailto:jartrud.marie.asvold@skaun.kommune.no
https://www.skaun.kommune.no/aktivitetskalender-for-hallene.395203.no.html


 
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 2020 /2021 finnes 
her.  
 
Annen aktuell info  
 
Søknad om tilskudd til kulturarbeid 
Hvert år deler vi ut tilskudd til prosjekter i regi av frivilligheten i Skaun kommune for å stimulere til 
frivillighet, aktivitet og skaperglede som bidrar til at Skaun oppleves som en god kommune å bo og 
leve i. Søknadsfristen er 1. mai 2020.  
 
Det kan søkes om tilskudd til driftstilskudd til både drift av organisasjoner og idrettslag, og drift av 
idrettsanlegg, driftstilskudd til forsamlingshus, engangstilskudd og prosjektstøtte, tilskudd til 
prosjekter/ arrangementer i regi av ungdom, løypekjøring og friluftstilrettelegging med tilskudd til 
parkeringsplasser og skogsbilveier. Mer info finner dere på våre nettsider.  
 
 
Lån og leie av andre kommunale lokaler 
Vi har også andre lokaler som vi låner og leier ut til frivillige organisasjoner og andre aktører, som for 
eks. møterom, auditorium og ikke minst vår nye kulturhus. Det vil også være mulig å overnatte i 
kommunale lokaler, men ta kontakt i god tid i forveien. Slike kommunale lokaler kan bookes 
fortløpende på mail. Kontaktinfo for spørsmål og booking av idrettshaller med tilhørende rom finner 
dere her. Kontaktinfo for spørsmål og booking av Bautaen kulturhus finner dere her.  
 
Ved bruk av kommunale lokaler må reglementet følges. Reglement for lån og leie av kommunale 
lokaler ligger på vår hjemmeside. Reglementet ble vedtatt i Skaun kommunestyre i desember, og er 
utformet for å formalisere frivillighetens muligheter for bruk av offentlige bygg i Skaun kommune. I 
tillegg har vi laget et prisregulativ for våre lokaler. Alle kommunens lag og organisasjoner har i 
utgangspunktet fri leie av kommunale lokaler. For eksterne aktører koster kr 15 000,- for leie av hall en 
hel helg (fredag ettermiddag - søndag). Les mer i prisregulativet for nærmere bestemmelser. 
 
 
Status om koronasituasjonen 
Skaun kommune følger retningslinjene til Helsedirektoratet. Per dags dato er alle frilufts- og 
nærmiljøanlegg i kommunen er åpne for aktivitet, men alle idrettsanlegg som er eid av idrettsanlegg er 
stengt. Innendørsanlegg er stengt inntil videre. 
 
All idrettsaktivitet må utøves i tråd med de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak. Maks fem personer 
hvor det er minst en voksen person og minimum 2 meter avstand. Skaun kommune anbefaler alle å 
sette seg godt inn i anbefalingene som er utarbeidet av NIF og Helsedirektoratet, samt særforbundenes 
koronavettregler gjeldende for din(e) aktivitet(er).  
 
Noen idrettslag i kommunen vil starte så smått med organiserte treninger som vil følge kravene til 

https://www.skaun.kommune.no/informasjon-om-treningstider-og-leie-av-idrettshaller.512032.no.html
https://www.skaun.kommune.no/tilskudd-til-kulturarbeid.166967.no.html
https://www.skaun.kommune.no/bautaen-kulturhus.525782.no.html
https://www.skaun.kommune.no/aktivitetskalender-for-hallene.395203.no.html
https://www.skaun.kommune.no/bautaen-kulturhus.525782.no.html
https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4669788.1720.liubmpabtasljj/Reglement%20for%20l%C3%A5n%20og%20leie%20av%20kommunale%20lokaler.pdf
https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4669788.1720.liubmpabtasljj/Reglement%20for%20l%C3%A5n%20og%20leie%20av%20kommunale%20lokaler.pdf
https://www.skaun.kommune.no/betalingssatser-og-gebyrer.165495.no.html
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/


helsedirektoratet og NIF. Skaun idrettsråd og idrettslagene sjøl følger opp dette.   
 
Da det meste av fritidstilbud fremdeles er avlyst og flere anlegg er stengt, kan være utfordrende å drive 
med fritidsaktiviteter som normalt. Vi tipser dere derfor om å sjekke ut tips til aktiviteter inne og ute.  
 
 
Vi håper det går bra med dere alle og at alle får deltatt på noe form for fritidsaktivitet.  
 
 
 
 
Med hilsen 
    
    
    
Jartrud Marie Åsvold Steinar Haugen 
idrett- og friluftskonsulent  fagleder kultur 
  
Direkte innvalg: 72867267  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til: 
Skaun idrettsråd  
 
 
 

https://www.skaun.kommune.no/tips-til-aktiviteter-inne-og-ute.527877.no.html?fbclid=IwAR29GMDsSNdvMZAL2WhhoM6eh9C-KLJrPlZ2AcjVPUwzTCFg8s1b_g6AKLU
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