
Prinsipper og rutiner for utleie av idrettshaller i Øvre Eiker kommune 

Følgende prinsipper og prioriteringer gjelder ved tildeling av treningstid i idrettshallene i Øvre Eiker kommune: 

 

Prioriteringer 

1. Aktvitet for barn og unge prioriteres før aktivitet for voksne. 

2. Tradisjonelle hallidretter som for eksempel håndball, turn og basketball prioriteres før andre idretter. 

3. Idretter med høyt medlemstall og høy aktivitet prioriteres før idretter med lavere medlemstall og aktivitet. Tall 

fra idrettsregistreringen legges til grunn dersom det er tvil.  

Det skal imidlertid åpnes for at nye og mindre aktiviteter også kan få treningstid.  

4. Idretter med aktivitet i idrettshallen hele sesongen prioriteres før idretter med aktivitet i idrettshallen deler av 

sesongen. 

5. Tildeling av treningstid ses som en helhet for alle de kommunale idrettshallene.  

Det etterstrebes imidlertid å gi de enkelte lagene tilbud i nærmeste hall. 

6. Arrangementer i regi av lag og foreninger fra Øvre Eiker prioriteres før arrangementer i regi av kommersielle 

aktører. 

7. Tildeling av treningstid skjer etter drøftinger med Idrettsrådet. 

8. Tildelt treningstid som ikke benyttes kan inndras, dette skal skje i dialog med laget som disponerer tiden. 

9. Ved tvist legges saken fram for Idrettsrådet til uttalelse. 
 

Søknad 

Det må søkes om treningstid for kommende sesong innen 15.mars hvert år.  

Sesongen defineres fra 1.agust til 30.juni. 

Lagene skal få tilbakemelding på tildelt treningstid innen 15.aprilhvert år. 
 

Åpningstider: 

Alle hverdager fra klokka 16.30 – 22.00 (på dagtid disponeres idrettshallen av skolene) 

Helger – etter avtale 

Hallene er stengt for trening hele juli måned samt alle røde helligdager. Eventuell leie av idrettshallene på 

bevegelige helligdager må avtales særskilt. 

Det må aksepteres at faste treninger av og til må vike for større arrangementer. Dette kan skje inntil 4 ganger pr 

sesong. Beskjed om dette skal gis i så god tid som mulig og seinest 14 dager før.  

Timer som må vike for andre arrangementer vil ikke bli fakturert. 
 

Oppsigelse i løpet av sesongen 

For leietaker: Fast leietid kan sies opp med inntil 1 måned i forveien.  

For utleier: Oppsigelse kan skje ved mislighold av betaling eller ordensreglement.  
 



Betaling 

Leietaker blir fakturert eller arrangementets slutt. Fast leie blir fakturert månedlig. 

Etter forfallsdato påløper rente i henhold til Lov om forsinkelsesrente.  



Leiepriser: 

Lag og foreninger i Øvre Eiker 

Hel sal 300 kr/time 

1/3 sal 100 kr/time 

Lag og foreninger utenfor Øvre Eiker 

Hel sal 400 kr/timer 

1/3 sal 150 kr/timer 

Kamper 400 kr/kamp 

Kommersielle aktører: 

Ukedag etter kl. 16.30 6 000 kr 

Helgedager, lørdag eller søndager 10 000 kr 

Pakkepris lørdag + søndag 17 500 kr 

Pakkepris fredag fra kl. 16.30+lørdag+søndag 20 000 kr 

Dersom idrettshallene benyttes til arrangementer/aktivitet som gjør at det kreves renhold utover ordinær 

renholdsplan belastes leietaker for dette. 

Eventuelle prisendringer gjøres i forbindelse med budsjettbehandling. 

Det forutsettes at betalingsbetingelser og ordensreglementet aksepteres og følges. 
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For alle prinsippene og reglene tar vi forbehold om endringer/justeringer i forbindelse med politisk behandling 
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