TILDELINGSREGLEMENT FOR TRENINGS-, ARRANGEMENTSOG MØTETID I KOMMUNALE IDRETTSANLEGG OG LOKALER
1. KOMMUNALE IDRETTSANLEGG OG LOKALER
Reglementet gjelder for følgende kommunale idrettsanlegg og lokaler etter skoletid, inkl ferie
og fridager:
 Nygårdshallen med garderober og klubbrom (bomberom)
 Tinntjønnhallen med garderober, styrkerom og skytebane
 Lunde basketballhall
 Tangvall skole – gymsal, styrkerom, klasserom etter avtale
 Langenes skole – gymsal
 Søgne stadion med treningsfelt
 Søgne Stadion kunstgressbane I
 Søgne stadion kunstgressbane II (Doorwaybanen)
 Langenes stadion 7er kunstgressbane
 Tinntjønn 7er kunstgressbane
 Nygård grusbane
2. ANDRE KOMMUNALE UTLEIELOKALER
For disse gjelder egne regler:
 Kultursenteret Søgne Gamle Prestegård – kulturarenaer, møterom og selskapslokaler
 Kommunestyresalen
 Kantina i rådhuset
 Møterom i biblioteket
 Arrangementsrom i biblioteket
 Kantina på Tinntjønn skole
 Søgne motorsportsenter - møterom
 Grendehus: Ny-Hellesund, Borøya, Lastad, Dahl, Lia.
3. HVEM KAN SØKE?




Treningstid: Lag, foreninger og frie grupper fra Søgne. Utenbygds lag og foreninger ved
utendørs trening.
Arrangementstid: Lag og foreninger fra Søgne, firma, utenbygds lag og foreninger.
Møtetid: Lag og foreninger fra Søgne, firma, utenbygds lag og foreninger.

4. SØKNADSFRISTER
1. desember / 1. april for henholdsvis utendørs trening / arrangementer.
1. april for innendørs trening, arrangementer, kurs og møter.
Det kan også søkes om treningstid i Nygårdshallen og Tinntjønnhallen på lørdager og
søndager, mot betaling for voksne. Barne- og ungdomsaktiviteter under 18 år fra Søgne er
gratis.

Dersom det er ledig kapasitet kan det søkes om møte-, arrangements- og treningstid hele året.
Det søkes digitalt på egne digitale skjema som fins på kommunens hjemmeside:
www.sogne.kommune.no
5. FORDELING AV TRENINGS- OG ARRANGEMENTSTID INNENDØRS
Ordinær tildelt treningstid går fra 1. september til 1. mai.
I perioden 1.9. -1.5. er treningstiden i hallene vanligvis fra klokka 15.30 til 22.30 inkl.
garderobetid.
For gymsalene er tiden vanligvis fra kl: 15.30 – 22.00 inkl. garderobetid.
For haller og gymsaler avsluttes treningen normalt fredager klokka 21.00.
Det kan åpnes for trening fra 1. mai til skoleslutt i juni, og fra skolestart i august til 31. august
etter søknad begrunnet i spesielle forhold, for eksempel oppstart av trening til sesongens
seriespill.
De som ønsker å trene eller ha arrangementer i denne perioden må innen 1.4. gi melding til
Enhet for kultur. Enhet for kultur fordeler trenings- og arrangementstid, jfr. pkt 9. Det skrives
vanligvis ikke kontrakt for disse tidene, men søker får tildelt timeplan.
Leietaker har i denne perioden selv ansvar for å rydde, slukke lys og låse lokalene, da hallene
er uten vaktmestertilsyn.
Idrettshaller og gymsaler er åpne i skolens planleggingsdager.
Lørdag og søndagstrening
Det kan tildeles trening på lørdager og søndager etter behov.
Kommunen vil samle all trening på lørdager og søndager på mest hensiktsmessig sted, for
eksempel i Nygårdshallen. I praksis innebærer dette at gymsalene ikke skal benyttes til
trening lørdag og søndag, dersom det er ledig tid i en hall som allerede er åpen lørdag eller
søndag.
Trening lørdag og søndag må vike for arrangementer og kamper.
Fordelingsprosedyre:
a) Kommunen vurderer de innkomne søknadene og lager forslag til et fordelingsoppsett over
treningstid og arrangementstid (jfr. pkt 9). Dette gjøres i samråd med Eiendomsenheten
som er ansvarlig for renhold, vaktmestertjeneste, strømforbruk og vedlikehold.
b) Forslaget til fordelingsoppsettet sendes til alle søkere, samt Søgne idrettsråd som har
skriftlig uttalerett. Uttalelsen fra idrettsrådet vektlegges, særlig hva angår idrettslag
tilknyttet Norges idrettsforbund.
Den enkelte søker kan skriftlig klage på tildelingsforslaget.
c) I juni avholder kommunen et orienterings- og byttemøte med alle klubber, lag og
foreninger som har fått tildelt trenings- og arrangementstid. Hensikten med møtet er å få til
et best mulig oppsett for alle søker. Hver klubb, lag, forening eller fri gruppe kan stille med
2 personer. Møtet ledes av Søgne kommune.
På dette møtet blir det en gjennomgang av trenings- og arrangementsoppsettet i alle
kommunale innendørsanlegg. De enkelte klubber og lag kan da bytte treningstid seg
imellom eller stryke seg på tildelte timer, eller sette seg opp på ledige timer.

Uttalelsen fra idrettsrådet blir framlagt i møtet.
Innkomne klager blir normalt behandlet direkte i møtet.
Søkere som ikke møter på orienterings- og byttemøtet kan risikere å få sin tid innskrenket
eller få flyttet sin tid til et annet tidspunkt eller til et annet kommunalt lokale.
6. FORDELING AV TRENINGS- OG ARRANGEMENTSTID UTENDØRS 1.5 – 1.11.
Søgne kommune/Enhet for kultur vurderer de innkomne søknadene og lager et
fordelingsoppsett over treningstid og arrangementstid (jf. pkt 9).
Fordelingsprosedyre:
Søgne kommune/Enhet for kultur innkaller til drøftingsmøte hvor følgende er representert:
1 representant fra hvert av lagene som har søkt
1 representant fra Søgne idrettsråd
1 representant fra Søgne kommune, Ingeniørvesenet (baneansvarlig)
1 representant fra Søgne kommune/Enhet for kultur.
På dette møtet gjennomgås søknadene for best mulig samkjøring av aktiviteten for sesongen.
Enhet for kultur vil etter drøftingsmøtet lage et endelig oppsett som sendes ut til de berørte
parter.
Tvister kan sendes Søgne idrettsråd for avgjørelse.
Lørdag og søndagsstrening utendørs kan tildeles hele året.
7. FORDELING AV MØTETID
Søgne kommune/Enhet for kultur vurderer innkomne søknader, og tildeler tid fortløpende.
8. OVERNATTING
Kristiansandregionens brann- og redningsvesen setter krav til overnatting i skole, gymsaler og
idrettshaller. Søgne kommune har pr. 1.4.2012 ikke godkjente lokaler for overnatting.
Ved eventuell godkjenning av lokaler vil Søgne kommune måtte forholde seg til
brannvesenets krav, og det vil kunne bli tillatt med overnatting i tilknytning til større
arrangementer i kommunen eller regionen.
9. PRIORITERING AV TRENINGSTID
Følgende tas med i vurderingen:
Prioritering generelt
1. Lag og foreninger fra Søgne
2. Aktivitetsnivå
3. Aktiviteter for barn og ungdom
4. Hvor mange medlemmer det er i klubben/foreningen.

Prioriteringer for Tinntjønnhallen, Nygårdshallen og Lundehallen
1. Klubber tilsluttet Norges idrettsforbund og som har idrettshaller eller tilsvarende som
konkurransearena. (Dette gjelder følgende idretter: basketball, bordtennis, badminton,
håndball, volleyball, tennis og turn [apparatturn og RS]).
2. Andre klubber tilsluttet Norges idrettsforbund. (Dette gjelder følgende idretter: fotball).
3. Andre klubber som har idrettshaller eller tilsvarende som aktivitetsarena.
Prioritering for gymsaler og styrkerom
1. Klubber tilsluttet Norges idrettsforbund, samt skolemusikkorps.
2. Frie/private/uorganiserte grupper.
Prioriteringer for Søgne stadion m/treningsfelt, 2 kunstgressbaner, 7er kunstgressbaner
på Langenes og Tinntjønn samt grusbane på Nygård.
1. Klubber tilsluttet Norges idrettsforbund, og som har utendørs idrettsanlegg eller tilsvarende
som konkurransearena, har første prioritet for tildeling av treningstid.
2. Bedriftsidrettslag og frie grupper.
Hovedregel er at gressbanen på Søgne stadion er stengt for fotballtrening.
Normalt skal det ikke være fotballkamper eller fotballtrening på gressbanen på Søgne Stadion
i de tidsrom Søgne friidrett har fått tildelt trenings- eller arrangementstid.
10. TIVOLI, SIRKUS, MESSER OG ARRANGEMENTER MED DYR
Sirkus og tivoli kan arrangeres på grusbanen ved Nygård skole.
Messer skal som hovedregel arrangeres i Nygårdshallen.
11. FERIE
Skolelokaler og innendørs idrettsanlegg er stengt i skolens ferier (høst, jul, vinter, påske,
sommer).
12. KONTRAKTSKRIVING
Som hovedregel skal det skrives kontrakt for trenings-, arrangements- og møtetid
minst 2 uker før første kontraktsdag, hvis ikke annet er avtalt.
Hvis kontraktskrevet treningstid innendørs ikke er benyttet innen 2 uker etter
kontraktsinngåelse blir kontrakten regnet som ugyldig.
Lag og foreninger som i tildelt tid trener med betydelig færre enn det som det i
utgangspunktet er søkt for, må påregne å få tiden sin redusert eller miste denne tiden til andre.
For gymsalene er minste antall i et lag/gruppe som får tildelt trening 8 personer.

Kontraktskriver er ansvarlig for at samtlige trenere og hjelpetrenere kjenner brann- og
ordensreglene for anlegget.
Det tas forbehold om at trening må vike for større arrangementer i regi av skole, kommune
eller lag og foreninger. Kontraktskriver skal i så fall gis skriftlig varsel, minimum 7 dager før
den oppsatte trening må vike/avlyses.
13. TVISTER
De idrettslokaler og anlegg som eies av Søgne kommune, er det Søgne kommune som
bestemmer over og likeledes bestemmer hvem som skal få tildelt tid og hvor mye.
Det er ikke vanlig klagerett på forhold som angår kommunale idrettsanlegg. Men lag,
foreninger eller (uorganiserte) grupper som mener seg urettferdig behandlet kan skriftlig
framføre sine synspunkter.
Rådmannen, eller den han bemyndiger, har fullmakt til å avgjøre slike klagesynspunkter,
uenighet eller tolkninger. Slike avgjørelser vil som hovedregel bli tatt på bakgrunn av
uttalelser eller konsultering av Søgne idrettsråd og aktuelle kommunale enheter.
--Vedtatt av Søgne kommunestyre xx.xx.2012.

