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Søknad om treningstid, og leie av basseng, sesongen 2018-2019  
Bærum kommune, ved Natur og Idrett, sennder med dette ut søknadsskjema for 
trenings- og aarangementstider i de kommunale svømmehallene for tidsrommet 
20.08.2018-21.06.2019. 
Søknadsfrist er 10.mars 2017. 
 
Natur og Idrett fordeler timer i følgende kommunale svømmehaller: 
 
+Berger Svømmehall  +Nadderudhallen +Hundsund bad* 
 
*Hundsund bad har ingen utleie, kun trening 
 
 
Søknader om tid gjelder faste treninger, og arrangementer, for sesongen 2018/2019. 
Alle søknader fra klubber skal inneholde informasjon om klubbens antall lisensierte 
utøvere i sesongen 2017/2018 fordelt etter alder. 10-12år, 13-19år, 20år og over 
(master). Klubber som ikke oppfyller kravene til lisensierte utøvere i henhold til 
kriterier kan fortsatt bli tildelt tid, men må da betale for denne. Idrettsklubber som har 
treningstid i 2017/2018, og som fortsatt ønsker tid, trenger ikke fylle ut søknadsskjema, 
men kun fylle ut antall lisensierte utøvere, da treningstiden for disse klubbene vil værte 
lik som foregående år, så sant ikke andre forhold tilsier noe annet. 
 
 
Når det gjelder søknad om treningstid minner vi om at antall timer er begrenset. 
Hovedretningslinjene for tildeling er som følger: 
 

1) Treningstid kan tildeles idrettslag i Bærum (NIF-medlem) som normalt har 
svømmehall som arena for avvikling av konkurranser 

2) Det tildeles treningstid til lisensierte utøvere basert på minimum 5mnd 
aktivitetstilbud i basseng, fordelt på følgende aldersgrupperinger (1 økt er en 
klokketime) 

a. 10-12år – 10stk pr bane 2 økter i uken 
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b. 13-19år – 6stk pr bane 3 økter i uken 
c. 20år og over – 10 pr bane 2 økter i uken 
d. Elite – 4 pr bane 7 økter i uken 

3) Idrettslag som normalt har svømmehall som arena for avvikling av 
konkurranser, viol i tillegg kunne tildeles timer til rekrutteringsvirksomhet, 
basert på 5% av antallet medlemmer fra 10år, 12 pr bane 1 økt i uken. Timene 
inngår i tildelt treningstid, og kan ikke byttes til kursvirksomhet med varighet 
under 5måneder 

4) Undervanns- og stupklubben tildeles ½ basseng (dype delen) basert på 
prinsippene over. Vannpolo, synkronsvømming, og eventuelt annen 
vannaktivitet kan tildeles treningstid etter særskilt vurdering 

5) For kursvirksomhet, og aktivitet med varighet mindre enn 5måneder, skal det 
betales leie i henhold til den enhver tids gjeldende satser. Dette gjelder både 
25m og undervisningsbasseng. Leien betales som baneleie + inngangsbilletter 
pr person 

6) Ved tildeling av kurstid skal idrettslag prioriteres foran kommersielle leietakere 
7) Skoler, og andre grupper, tildeles tid etter avtale 

 
 
 
Utleiepriser 
Prisene behandles politisk, og kan justeres uten annen melding 1.januar hvert år. Alle 
leiepriser gjelder 1 klokketime. 
 

Anleggstype Skoler Idrettslag i 
Bærum og 
særkretser 

Idrettslag fra 
andre 
kommuner, 
bedr.idr. og 
forbund 

Kurs/private 

25m basseng 220,-* 280,-* 430,-* 1090,-* 

1 bane 85,-* 85,-* 120,-* 320,-* 

½ 
undervisnings 
basseng 

350,-* 350,-* 350,-* 350,-* 

* = i tillegg kommer inngngsbilletter 
 
 

Billettpriser i svømmehallene enkeltbillett Pris 

Voksen over 18år 90,- 

Barn/Honnør 45,- 

 
 
 
 
 
Behandling av søknader  
 
Alle innkomne søknder innen fristen vil bli behandlet. Når forslag til fordeling foreligger vil alle 
søkere bli innkalt til fordelingsmøte. Dette er planlagt medio mai. Her kan eventuelle 
justeringer/bytter bli foretatt. 
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Søknadene sendes undertegnede på mail: 
christer.aafloen@baerum.kommune.no 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Christer Rinnan Aafloen 
avdelingsleder Bærumsbadene 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
 
 

 
 

 

 
 
 

Vedlegg:  
 Søknadskjema svømmehaller 2018-2019 3881964 
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