Kriterier for tildeling av treningstid ved kommunale
utendørsanlegg/fotballbaner i Bærum.
Tildeling av treningstid ved kommunale utendørsanlegg/fotballbaner foretas av Natur og
idrett, Idrettsavdelingen i forståelse med Bærum idrettsråd. Kriteriene gjelder for anlegg i
henhold til vedlagt oversikt.
Hvem kan søke:
Den primære brukergruppen på ettermiddag/kveld/helger/skolenes ferier er idrettslag. Med
idrettslag menes medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og Bærum idrettsråd (BIR).
Selvorganiserte grupper som har utendørsanlegg/fotballbaner som naturlig arena for
utøvelse av sin aktivitet, kan også søke. For fleridrettslag skal det søkes samlet fra
hovedklubben.
Hovedretningslinjene for fordelingen er som følger:
a)
Søkere som har hovedvekt av medlemmer bosatt i Bærum prioriteres ved tildeling av
treningstid. Idrettslag er primære brukere på hverdager mandag til torsdag kl. 17.00
– 2030. Selvorganiserte grupper kan tildeles tid fra etter skoletid, normal kl. 1600 –
1700 og fra kl. 2030, fredag kveld og i helgene. Selvorganiserte grupper tildeles i
utgangspunktet treningstid på halv bane.
b)
For idrettslag tildeles treningstid på bakgrunn av antall påmeldte lag i terminfestede
aktiviteter/konkurranser og anleggesdekning i kommende sesong. Det stilles krav til
jevnlig aktivitet i minimum 5 måneder. Idrettslag med hovedvekt av utøvere fra 10 ‐
19 år vil bli prioritert. Barn under 10 år og veteraner som ikke deltar i seriespill er
velkomne til å bruke anleggene, men er ikke med i beregningsgrunnlaget.
For tildelte timer på kommunale kunstgressbaner skal det betales leie etter gjeldene
satser.
c)
Idrettslag med overvekt av unge utøvere (10 – 19 år) skal prioriteres med hensyn til
treningstidspunkt der dette er mulig.
d)
Nystartede idrettslag kan få tildelt treningstid som muliggjør oppstart av aktivetet.
Grunnlag for tildeling avgjøres på bagrunn av kriterienes punkt b.
f)
Tildelt tid kan ikke fremleies/byttes med andre uten at dette er skriftlig godkjent av
Natur og idrett v/idrettsavdelingen.
g)
Utnyttelse av anlegg:
Ved dårlig utnyttelse/ubenyttet tid kan idrettslag/gruppe fratas tildelt tid.
Tildeling av treningstid på halv bane (11’er kunstgress) kan vurderes for bedre
utnyttelse av anlegg.
h)
Selvorganiserte grupper som ikke er medlem NIF/BIR, eller ikke hjemmehørende i
Bærum kommune, skal avkreves leie i henhold til den kommunale prislisten.

Søknadsfrist/prosedyre:
 Søknadsfristen er 1. februar. Bekjentgjørelse skjer ved utsendelse av informasjon og
søknadsskjema til aktuelle søkere, og ved annonsering på kommunens internettside.
 Søknaden 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 v/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 innen fastsatt dato, med opplysning om
idrettslagets/gruppens interne fordeling av tildelt tid, samt ansvarlig/kontaktperson.
Bruksperiode:
Normal bruksperiode for kunstgress‐ og grusbaner er fra snøfri vår til snøfall høst.
Kommunale gressbaner har tildelingsperiode fra. 10 mai til ca. uke 42. Bruksperioden for
gressbaner er væravhengig og kan bli justert. Stengte baner grunnet værforhold skal
respekteres.
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