Kriterier for tildeling av brukstid i Bærum idrettspark
Kriterier for fordeling av brukstid i Bærum idrettspark, fleridretts-, fotball- og friidrettshallen
er basert på dialog mellom Bærum idrettsråd (BIR) og Bærum kommune,
idrettsavdelingen (BK) og vedtatt på Kvartalsmøte mellom partene 24.01.2018, og justert i
møte med BIR og BK 03.02.2020
Hvem kan søke:
Den primære brukergruppen på ettermiddag/kveld/helger/skolenes ferier er idrettslag som
er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) /Bærum idrettsråd (BIR) og som deltar aktivt i
seriespill i fotball. For fleridrettslag skal det søkes samlet fra hovedklubben.
Sekundært kan det tildeles treningstid til selvorganiserte grupper hjemmehørende i
kommunen med formål utøvelse av fysisk aktivitet og med fotball som aktivitet.
Søknadsfrist/prosedyre:
 Søknadsfristen er 1. februar. Bekjentgjørelse skjer ved utsendelse av informasjon
og søknadsskjema til aktuelle søkere, og ved annonsering på kommunens
internettside.
 Søknader skal være fullstendige, dvs. inneholde de opplysninger som etterspørres.
Dersom dette ikke er tilfelle, eller søknadsfristen ikke opprettholdes, skal søknaden
avvises, dersom det ikke foreligger særlig grunn.
 Natur og idrett, idrettsavdelingen behandler søknadene, lager et forslag til fordeling
som sendes BIR og aktuelle søkere, med invitasjon til brukermøte, som endelig
fordeler brukstiden.
Tildelt tid skal bekreftes utnyttet innen dato fastsatt i fordelingsmøte og skal inneholde
opplysninger om idrettslagets/gruppens interne fordeling av tildelt tid, samt
ansvarlig/kontaktperson.

Hovedretningslinjer for tildeling er som følger:
Fleridrettshallen
Fordelingsperiode:
medio august - medio mai
Treningstid i flerbrukshallen inngår i fordeling av tid til innendørsidretter og fordeles i
henhold til gjeldende kriterier for fordeling av tid i fleridrettshaller.
Fotballhallen
Fordelingsperioder:
Vinter: 1. oktober til medio mai
Sommer: medio mai til 30. september

1. Treningstid i vintersesong på hverdager kan tildeles fotballklubber med minst 5 lag
9’er/11’er (lag som gjennomførte seriespill foregående sesong) Tildeling av denne
treningstid foretas ift antall lag med utøvere fra primært 13 til 19 år etter behov, dog
slik at idrettslag med lag 13-19 år får minimum en treningsøkt.
2. Tildeling av brukstid på lørdager og søndager tildeles primært lag med utøvere fra
20 år. Denne tiden er å betrakte som arrangement, og skal betales for i hht.
gjeldende prisliste. Dette gjelder også evt. SFO-tiltak og «akademier» (også
innenfor tildelt rammetid for de idrettslagene som dannet Stiftelsen BIP).
3. I perioden medio mai til 30. september tildeles tid etter søknad. Tildeling legger til
grunn underpunkt nr. 2 i hovedretningslinjene.
4. Skoler prioriteres i tidsrommet kl. 08.00 – 16.00 alle hverdager i skoleåret.
Friidrettshallen
IL Tyrving er primær bruker mandag til torsdag kl 16-20.
Ingen brukergrupper kan påregne å disponere hele anlegget alene, unntatt ved
arrangementer.
Andre friidrettsklubber utenfor kommunen, krets, forbund kan tildeles tid etter søknad.
Skoler har fortrinnsrett i skoletiden.

