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Hvorfor reklameplan? 
Det er utformet en reklameplan for idrettshaller i Sandnes Kommune. Denne planen skal 
sørge for at plassering av reklameskilt i hallen blir utført på en så tilnærmet lik måte i alle 
hallene planen omfatter. Planen skal også sørge for at plassering av reklameskilt blir gjort 
på en estetisk tilfredsstillende måte. Reklameskiltene skal være utformet på en slik måte 
at de ikke forringer hallen hverken estetisk eller akustisk. 
 

Hvor tillates reklame 
Det tillates en rekke med reklame på langside motsatt av tribune og en rekke på begge 
kortsidene. Høyden på reklameskiltene på langsiden skal være lik høyden på 
kortveggene. En starter reklameoppheng på midten av langsiden og bygger ut symmetrisk 
på begge sider. Det må tas hensyn til resultattavler, basketkurver og andre vegghengte 
elementer. 
 
For nøyaktig beskrivelse se avsnitt om den enkelte hall. 
 

Generelt om oppheng av skilt 
Med skilt så menes det metallskilt og reklamebannere i duk-materiell (vinyl, PVC, etc.) 
Alle skilt skal merkes på forsiden med klubbens navn. Skiltenes størrelse og utforming 
skal være slik at reklameområdet gis en så ens utforming som mulig. Der hvor det er flere 
lag som har reklameskilt, må lagene samordne seg slik at en benytter samme 
skiltstørrelse, er laget av samme materiale og har samme opphengsmåte. Skiltene skal 
henge i vater. 
 
Skiltene skal festes slik at sikkerheten i hallen ivaretas. Reklameskilt skal monteres på en 
forsvarlig og sikkerhetsmessig måte. Idrettslag som er tildelt reklameplass plikter å sende 
dokumentasjon på at reklameskilt som er av typen tunge metallskilt, montert innendørs, 
er forsvarlig montert av godkjent firma til Sandnes Idrettsråd med kopi til Sandnes 
Kommune. Ved manglende dokumentasjon kan skilt fjernes umiddelbart. Reklameskilt 
inngår i kommunens intern-kontrollrutiner og idrettslag kan bli pålagt å etterkomme 
pålegg som følge av kontrollene. 
 

Størrelse på reklameskilt 
Skilt skal fortrinnsvis være på 1 x 2 meter eller 1x1 meter. Eventuelle avvik er spesifisert 
under avsnitt om den enkelte hall. 
 

Beskrivelse av festeanordning 
Se spesifikt for den enkelte hall.  
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Material som skal benyttes 
Det skal fortrinnsvis benyttes skilt av duk, men metallskilt kan benyttes. I Hanahallen er 
det kun plastfolie som kan benyttes. I idrettshaller med reklamer fra flere klubber må de 
samordne seg slik at alle skiltene i samme hall er laget av samme materiale. Hvis det 
benyttes metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke blir deformert av baller 
og liknende. 

Andre forhold 
Dersom denne reklameplanen skulle vise seg å gi uheldige ikke tiltenkte utslag, for 
eksempel akustiske eller visuelle forhold, kan den endres.  
 
 

Haller  
Hallene som omfattes av denne reklameplanen er haller som eies og driftes av Sandnes 
Kommune. Det gjelder disse hallene: 

• Austråtthallen 
• Bogafjellhallen 
• Giskehallen 1 
• Giskehallen 2 
• Hanahallen 
• Lurahallen 
• Riskahallen 
• Sørbøhallen 

 
Det betyr at tre haller i Sandnes Kommune ikke omfattes av denne planen. Dette gjelder:  

• Figgjohallen  (Stiftelsen Figgjohuset) 
• Vågen idrettshall (Rogaland Fylkeskommune) 
• Sandneshallen (Folkehallene) 

 
Disse hallene har egne reklameplaner.  
 
 
 



   

Oppdatert 22.jan 2019 

  

Beskrivelse av hver enkelt hall 
Austråtthallen 
Byggematerialer: Betong 

 
Skiltmateriale: Fortrinnsvis duk. 

Ved bruk metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke 
blir deformert av baller og liknende. 
 

Festeanordning: Festes direkte på vegg med betongskruer. 
 

Høydeplassering: Videreføre plassering i høyde. Skiltenes høyde som eksisterende 
reklameskilt. Sjekk for basketkurver. 
 

Spesielle forhold: Det er laget slisser i hvert enkelt veggelement på langsiden. 
Reklameskilt må henges opp slik at det tas hensyn til disse, 
fortrinnsvis mellom hver slisse. 

Halleder: Anders Lothe - 51 33 53 68 
 
 
Bogafjellhallen 
Byggematerialer: Betong 
Skiltmateriale: Fortrinnsvis duk. 

Ved bruk metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke 
blir deformert av baller og liknende. 
 

Festeanordning: Festes direkte på vegg med betongskruer. 
 

Høydeplassering: Reklame plasseres i overkant og kant i kant med øverste 
panelrekke. Må tilpasses kampur. 

Spesielle forhold:  
Halleder: Anders Lothe - 51 33 53 68 
 
 
Giskehallen 1 
Byggematerialer:  
 

Kortsidene: murstein 
Langsiden: lyddempende materielt listverk 
 

Skiltmateriale: Fortrinnsvis duk. 
Ved bruk metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke blir 
deformert av baller og liknende. 
 

Festeanordning: Kortside: Festes direkte på vegg med betongskruer. 
Langside: Festes på lektere mellom betongstøtter med dertil egnede 
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skruer, slik at reklameplaten står stødig til veggen. 
 

Høydeplassering: Anbefaling: skiltene festes på sponplate/kryssfiner for å dempe lyd. 
Reklamerekke plasseres over alarmklokker på langside. Under 
kampur på kortvegg. Reklameskiltene må ikke komme i konflikt 
med heisanordning for håndballmålene på kortsidene. 
 

Spesielle forhold: I Giskehallen er det tre ”rammer” for nedsenkbare skillevegger. 
Disse er ca. 51 cm brede. Reklameskiltene må plasseres mellom 
disse.  
 I de 4 rutene som er tilgjengelig for reklame på langsiden er det også 
en ca. 43 cm betongsøyle som det må tas hensyn til. Hver av rutene 
er totalt ca. 10,33 meter lange. Reklameskiltene bør tilpasses i 
lengde slik at det passer inn innenfor disse ”rutene” 
 

Halleder: Helene S. Bjørnsen - 51 68 61 00 
  
 
Giskehallen 2 
Byggematerialer:  
 

Betong 

Skiltmateriale: Fortrinnsvis duk. 
Ved bruk metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke blir 
deformert av baller og liknende. 
 

Festeanordning: Festes direkte på vegg med betongskruer. Må tilpasses kampur. 
 

Høydeplassering: Reklame plasseres i overkant og kant i kant med øverste panelrekke 
Spesielle forhold:  
Halleder: Helene S. Bjørnsen - 51 68 61 00 
 
 
Hanahallen 
Byggematerialer: Paroc ”Sandwitch” elementer 

 
Skiltmateriale: Kun folie. 

 
Festeanordning: Festes direkte på vegg (limes/klistres). 

 
Høydeplassering: Høyde tilpasses byggelement. Sjekk for basketkurver. 

 
Spesielle forhold: Reklame plasseres kun i ”åpne” vegger.  

 
Halleder: Anders Lothe - 51 33 53 68 
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Riskahallen 
Byggematerialer: Betong 

 
Skiltmateriale: Fortrinnsvis duk. 

Ved bruk metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke 
blir deformert av baller og liknende. 
 

Festeanordning: Festes direkte på vegg med betongskruer. 
 

Høydeplassering: Reklamerekke plasseres helt opp under bokstav som markerer 
hallens banedeler. Sjekk for basketkorger. 
 

Spesielle forhold:  
Halleder: Hilde Handeland Larsen - 51 68 85 23 
 
  
Sørbøhallen 
Byggematerialer: Betong 

 
Skiltmateriale: Fortrinnsvis duk. 

Ved bruk metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke 
blir deformert av baller og liknende. 
 

Festeanordning: Festes direkte på vegg med betongskruer. 
 

Høydeplassering: Reklamerekke plasseres helt opp under bokstav som markerer 
hallens banedeler. Sjekk for basketkorger. Reklameskiltene må 
ikke komme i konflikt med heisanordning for håndballmålene på 
kortsidene. 
 

Lurahallen 
Byggematerialer: Betong 

 
Skiltmateriale: Fortrinnsvis duk. 

Ved bruk metallskilt skal dette være av en kraftig type som ikke blir 
deformert av baller og liknende. 
 

Festeanordning: Festes direkte på vegg med betongskruer.  
 

Høydeplassering: Reklamerekke plasseres helt opp under bokstav som markerer 
hallens banedeler. Sjekk for basketkurver. 
 

Spesielle forhold: Lecavegg og mykt gulv. Husk plater under lift/stige ved oppheng. 
Halleder: Anders Lothe - 51 33 53 68 
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Spesielle forhold: Reklame på kortsiden tillates på 6 elementer talt fra langside mot 
tribune. Dette hindrer at reklamekilt blir hengende helt inn mot 
tribunen. Det må også tas hensyn til nedløpsrør innvedning på 
langside. Dette kommer ned til venstre for skillevegg.  
Betongelementene er ca. 3,20 m brede. Element på kortsiden 
nærmest langvegg er noe kortere ca. 2.70 m. Senterelement på 
langside er bredere enn øvrige element. 
 

Halleder: Anders Lothe - 51 33 53 68 
 
 
SANDNES 22.01.2019 
 
TORMOD BJØRKLI 
PARK, IDRETT OG VEI 
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