BÆRUM KOMMUNE
IDRETT OG BAD

Bærum Idrettsråd
Durudveien 33
1344 HASLUM

Deres ref.:

Vår ref.:
22/1451/22/12440/NBERG

Dato:
18.01.2022

Informasjon om søknadsprosess for brukstid ved kommunale
utendørsanlegg og Bærum idrettspark fotballhall 2022
Det kan søkes om trenings‐ og arrangementstider ved utendørsanlegg og i Bærum idrettspark
fotballhall, friidrettshall og styrketreningsrom. Søknadsskjema, kriterier for tildeling ved
utendørsanlegg og Bærum idrettspark ligger vedlagt. Disse kan også hentes på kommunens
nettsider.
I tillegg til søknad om treningstider skal det også informeres om antall påmeldte lag til
seriespill kommende sesong. Skjema for dette ligger vedlagt.
Tidsperioden for trening/arrangementer på fotballbane ‐ gress er fra 10/5‐30/9. For
fotballbane ‐ grus og kunstgressbaner gjelder det fra snøen er borte til snøen ligger.
Bærum idrettspark fotballhall kan det søkes treningstid/leie for høst i tidsperioden 22. august –
30. september og for vintersesong fra 10. oktober 2022 til 30. april 2023.
Tidsperioder for styrketreningsrom er:
mai, juni og august (anlegget stengt i juli)
september – desember
januar – april
Søknadsfristen er 1. februar 2022.
Søknader innkommet etter søknadsfristen kan ikke forventes å bli behandlet.
Forslag til fordeling og innkalling til fordelingsmøte vil bli sendt ut i uke 6.
Om restriksjoner forbundet med covid‐19 pandemien tillater det vil fordelingsmøte avholdes i
Bærum idrettspark store møterom onsdag 16/2‐2022 kl. 17.30 ‐19.00.
Om dette ikke lar seg gjennomføre vil fordelingsmøte avholdes som teamsmøte med de
aktuelle søkerne. Informasjon rundt gjennomføring av fordelingsmøte sendes ut sammen med
forslag til fordeling.

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Org. nr:
Eyvind Lyches vei 10 Bank:
Telefon:
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Aktuelle anlegg for trening/arrangementer:
Belsetbanen (gress)
Bryn grusbane 7’er
Storøya kunstgress liten 11`er
Bærum Idrettspark fotballhall

Bekkestuabanen kunstgress 7’er fordeles etter egen avtale mellom ØHIL, Stabæk, Haslum IL og
VIVIL.
Søknad om treningstid i Bærum idrettspark friidrettshall og styrkerom 2022/23
Til informasjon så kan utendørsidretter også søke om treningstid i friidrettshallen (skjema
finnes her https://www.baerum.kommune.no/idrett). Når det gjelder søknad om treningstid i
friidrettshallen vil vi presisere at antall timer til fordeling er begrenset da friidrett er prioritert.
Søknadsskjema må fylles ut så nøyaktig som mulig. Vi ber om at det oppgis hvilke lag
(aldersgrupper) og nivå/divisjon som det søkes for. Søknader med mangelfull og/eller feilaktige
opplysninger vil kunne medføre redusert/ingen tildeling av treningstid.
Fordeling styrketrening og trening i friidrettshall vil foreligge etter at søknadsprosess for
innendørsidretter er gjennomført.

Med hilsen

Christer Rinnan Aafloen
avdelingsleder Idrett og Bad
Niels Otto Bergseng
rådgiver
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