
KRITERIER FOR TILDELING AV HALLTIDER I DRAMMEN 
 

FASTE TRENINGSTIDER I KOMMUNALE IDRETTSHALLER PR. SKOLEÅR 

Hovedfordeling av faste treningstider pr. skoleår gjøres av Drammen Kommune/Vei Natur og 
Idrett i samarbeid med Drammen Idrettsråd som er klageinstans. For å kunne søke om 
treningstid i hovedfordelingen må idrettslaget være tilknyttet Drammen Idrettsråd. 
Søknadsfristen er 1. mai. Fordelingen blir foretatt etter følgende fordelingsprinsipper:  

 
 

1. Fordeling av treningstid i hovedfordelingen.                                                                                  

Fordelingen omfatter tiden kl. 16.00 – 22.00 mandag - torsdag, og 16.00 –22.00 fredag. 
Treningstid tildeles bare til idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund og 
medlem i Drammen Idrettsråd. 
 

2. Aldersbestemmelser 
I prinsippet fordeles treningstid i hallene bare på grunnlag av treningsaktivitet for utøvere fra 11 
år og oppover. Aktivitet for yngre barn skal prioriteres i gymsalene i nærmiljøene. 

For lag < 14 år som tildeles treningstid i idrettshaller, bør 2 lag normalt dele en håndballflate. 
Dette gjelder alle ballidretter. 
 

3. Hovedprioritering 

a) Innendørsidretter har prioritet foran utendørsidretter. 
b) Treningstid prioriteres foran kamper. 

Innen 3.a. følges følgende prioritering; 

1. Terminfestede kamper på hverdager for eliteserielag som har kommunal hall som 
hjemmebane. Øvrige kamper søkes lagt til helgene. 

2. Trening for barn 11-14 år og tilrettelagt tilbud for funksjonshemmede bør 
prioriteres i perioden 17.00-20.00. 

3. Trening for ungdom 15-19 år prioriteres i perioden 19.00-21.00. 

4. Treningstid for eliteserielag med egen avtale med DK bør i størst mulig grad 
legges før kl. 17.00 eller etter kl. 19.30 på hverdager. 

5. Voksenidrett (Ikke elite) og bedriftsidrett (denne henvises primært til 
Berskaughallen). 

4. Maksimal timefordeling pr lag pr uke; 

 Lag i seriespill 11-12 år      1,5 t (halv bane) 

 Lag i seriespill 13-14 år      3 t (halv bane) 

 Lag i seriespill 15-16 år     4 t 

 Lag i seriespill 17-19 år (eksempelvis Lerøyserien) 6 t 

 Lag i seriespill 17-19 år (eksempelvis regionsserie) 3 t 



 Voksne lag i lavere divisjoner (t.o.m. 3.div.)   3 t 

 Voksne lag i 2      6 t 

5. Individuelle idretter 

 Friidrett samme timetall i Drammenshallen som i 2015/16 til egen hall er klar. 

 Andre individuelle idretter og par-idretter som f.eks. badminton maks 4 t. pr uke. 

6. Framleie til andre 

 Idrettslag som leier Drammenshallen, kan ikke fremleie, eller ta gebyr-/betalt for at 
andre klubber kan trene. All booking og avtaler om treningstid gjøres gjennom DK/VNI. 
 

7. Fordeling av tid utover kjernetid 
Når det finnes ledig kjernetid i en kortere eller lengre periode, fordeles den ut fra søknad, også 
til andre grupper enn de som er berettiget til tid innen kjernetid. 

Hvis et lag takker nei til tildelt tid utenom kjerne tid, kan laget også miste en time i 
kjernetiden. 
 

8.  Kommunale haller: 

Når det gjelder tider som er / blir ledig i disse hallene (strøtimer), så er det «førstemann til 
mølla» prinsippet som gjelder. så er denne tiden søkbar primært for de som er berettiget 
kjernetid, og deretter for andre søkere via kommunens bookingsystem. Gjelder kun i hallenes 
ordinære åpningstider. 
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