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Sak 5 - Vedlegg  

 
Forslag til prinsipper for fordeling av treningstid i Nordre Follo 
Kommune til årsmøte i NFIR 15. september 2020 
 

Vi har tatt utgangspunkt i Askermodellen, samt tidligere modell i Ski og i Oppegård. Basert 
på disse legges det her frem ett forslag til prinsipper for tildeling av fast ukentlig treningstid i 
kommunens idrettshaller og skoler. 
 
1. Flerbrukshaller 

 
I flerbrukshallene fordele treningstid til de idrettene som er avhengig av areal og/eller 
takhøyde som bare flerbrukshallene kan tilfredsstille. I tillegg avsettes noen timer til særskilte 
og strategiske formål.  
 
De typiske hallidrettene som foreslås å få tid i flerbrukshaller er Basketball, Badminton, 
Håndball, Turn, RG, Volleyball, Innebandy og Futsal. I gymsalene tildeles i tillegg tid til 
boksing, funksjonshemmede, Friskis & Svettis, bordtennis, allidrett, friidrett, kampsporter og 
turn/trimgrupper for øvrig. 
 
Enkelte av de typiske hallidrettene kan også nyttiggjøre seg tid i gymsalene. De vil da få 
tildelt tid i gymsalene som er tilpasset den enkelte idrettsgren, basert på søknad fra 
idrettslagene.  
 
I gymsalene tildeles tid til alle innendørsidrettene som søker, inkludert ovennevnte. Hvis det 
etter tildeling til innendørsidrettene er ledig tid i gymsalene, kan barn og ungdomsgruppene i 
fotball få tildelt ledig tid. 
 
Deretter tildeles ledig tid til barmarkstrening for ski/slalåm og yngre fotballag som har søkt 
treningstid inne i vintersesongen. 
 
Fordeling av treningstid inne baserer seg på antall utøvere.  
 
Det kan tenkes at påmeldte lag i seriespill som burde ha vært en faktor i tillegg, men siden 
det er store ulikheter mellom idrettene har vi valgt å la det ligge pr i dag. Det bør vurderes 
om modellen Asker og til dels Oppegård har hatt tidligere, hvor utøvere og lag kombineres, 
skal vurderes i en fremtidig modell i Nordre Follo Kommune. 
 
Det tas utgangspunkt i aktivitetstall pr 31. desember foregående år. Fordelingen av 
treningstiden skjer en gang årlig på våren og gjelder for påfølgende skoleår (høst/vår). 
 
Det må også harmoniseres hvilken åpningstid som skal være de forskjellige flerbrukshaller 
hverdager og helger. 
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1.1 Hvem prinsippene gjelder for 
Totalt tilgjengelig treningstid fordeles til klubber (idrettslag) i Nordre Follo kommune som 
organiserer utøvere i idretter som har idrettshall som hovedarena for avvikling av 
seriespill/terminfestede konkurranser. 
 
Fotball og andre uteidretter er ikke definert som idretter som skal ha treningstid inne i 
kommunes idrettshaller, og inngår derfor ikke i fordelingen. 
 
Hver klubb står fritt til å benytte sin tildelte treningstid slik de selv ønsker, til egen aktivitet. 
Treningstiden kan benyttes til konkurranse- og mosjonsaktivitet for medlemmer i alle aldre, 
dog slik at barn og unge skal prioriteres. 
 
Klubbene skal bestrebe seg på å utnytte tildelt treningstid effektivt, slik at flest mulig 
utøvere får drive med idrett og fysisk aktivitet på egne premisser. Idrettens barnerettigheter 
skal ivaretas. Klubber som ikke bruker sin tildelte tid, kan bli fratatt timene slik at de kan 
fordeles på andre klubber. 
 
1.2 Arrangementer i treningstiden 
Klubbene skal, så langt det er mulig, legge egne konkurranser/arrangementer til egen faste 
tildelte treningstid eller til helger. 
Klubb som har fått tildelt fast ukentlig treningstid må vike plass dersom Nordre Follo 
kommune innvilger søknad fra annen klubb om å benytte tiden til 
konkurranse/enkeltarrangement. 
 
2.0 Særskilt fordeling til strategisk bruk 
Forslag: Før fordeling etter de generelle prinsipper, skal det reserveres tid til særskilt 
fordeling til prioriterte aktiviteter. De reserverte timene skal fordeles til følgende prioriterte 
aktiviteter: 
 
Integrering funksjonshemmede/flerkulturelle utøvere: 1,0 t/uke per hallflate 
Utøvere i eventuelle «nye» idretter: 0,5 t/uke per hallflate (maks to sesonger for nye 
klubber/nye idretter, deretter inngår de i klubbens aktivitet i den generelle fordelingen) 
Skjevfordeling: 1,5 t/uke per hallflate (Skjevfordelingstimene kan benyttes til å justere 
eventuelle urimelige/utilsiktede skjevheter ved den generelle fordelingen.) 
Totalt reserveres 3 timer per uke per hallflate. 
 
Nordre Follo kommune forestår fordeling av reservert treningstid, i samarbeid med Nordre 
Follo Idrettsråd. 
 
De prioriterte aktivitetene i flerbrukshall legges til den flerbrukshallen/spesialhallen som 
anses mest egnet. Dersom reservert tid til noen av de prioriterte aktivitetene ikke benyttes, 
skal den ledige tiden disponeres etter fastsatte prinsipper for generell fordeling pr 
idrett/idrettslag. 
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3.0 Generell fordeling  
3.1 Med utgangspunkt i Ski modellen  
I Ski har det vært benyttet en modell der de ulike idrettene er definert i et antall utøvere pr 
timefordeling i hallene, etter et vedtatt antall og aldersgruppering. Prinsippet foreslås 
anvendt, men krever at flere idretter legges inn. 
 
Alder er ett faktortall (antall timer) i modellen eller følgende fordeling 6-7 år = 1 time, 8-12 
år = 2,5 time, 13-19 år = 3 timer, over 20 år = 1,5 timer. Idrettene basket, håndball, 
innebandy, friidrett, volleyball og futsal beregnes med 25 utøvere pr time i 8-12 år, 20 
utøvere pr time i 13-19 år og 18 utøvere pr time over 20 år. 
Turn/RG er hhv 50 utøvere fra 6 – 12 år, 40 fra 13 år og eldre. Friskis & Svettis har 60 utøvere 
i alle aldere. Faktor, alder og antall utøvere beregnes i forhold til totalt antall tilgjengelig 
timer i en beregningsmodell. 
 
 
4.0 Prinsipper for fordeling av halltid mellom klubbene 
4.1 Timeplan for hver enkelt hall 
Når det er klart hvor mange timer hver enkelt klubb får til sin disposisjon den kommende 
sesongen, skal de berørte klubbene sammen, i samarbeid med Nordre Follo Idrettsråd, 
utarbeide forslag til timeplan for hver enkelt hall. 
 
Nordre Follo kommune skal, i samarbeid med Nordre Follo Idrettsråd, først bestemme i 
hvilken hall (og eventuelt også når) den reserverte treningstiden skal innarbeides. 
 
Dersom det ikke oppnås enighet om timeplanen for en eller flere haller, skal kommunen 
utarbeide endelig timeplan i samråd med Nordre Follo Idrettsråd. 
 
4.2 Prinsipper for fordeling mellom klubber 
Følgende prinsipper skal legges til grunn når tildelt treningstid skal fordeles mellom 
klubbene: 
 
Hver klubb skal fortrinnsvis få tildelt sin tid i den hallen klubben anser som sin hjemmehall. 
Hver klubb skal fortrinnsvis få tildelt tid i hall der de over tid har innarbeidet aktivitet. 
Hver klubb skal fortrinnsvis få tildelt tid i hall som har nødvendig utstyr/er tilrettelagt for 
deres idrett. 
Treningstid på fredager skal rullere/fordeles mellom aktuelle klubber, dersom ingen av dem 
ønsker sin tid lagt til denne dagen. 
 
5.0 Svømmehaller, turnhaller, ishaller, fotballbaner 
5.1 Fordeling av treningstid mellom klubbene - dekningsgrad 
Modellens prinsipper gjelder ikke for fordeling av fast ukentlig treningstid i svømmehaller, 
turnhaller, ishaller og fotballbaner, her er det egne retningslinjer som må vurderes separat. 
 
Før fordeling av treningstid mellom aktuelle klubber som har slike anlegg som sin 
konkurransearena, skal det settes av tid til prioriterte aktiviteter i det anlegget som anses 
mest egnet (se beskrivelsene av særskilt tildeling ovenfor) I svømmehallene skal det også 
settes av tilstrekkelig tid til åpen publikumsaktivitet. 
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Selv om modellen ikke gjelder, skal det likevel utarbeides måltall som angir dekningsgrad for 
kapasiteten for svømmehaller, turnhaller, ishaller og fotballbaner. 
 
 
6.0 Idrett i skolebygg 
6.1 Skolegymsaler 
Fordeling av tid i skolens gymsaler tildeles etter søknad. Nordre Follo Idrettsråd fordeler 
tiden i samarbeid med Nordre Follo kommune. 
 
Skolen selv har prioritert ved behov for egen trening i gymsalen på kveldstid, dog i begrenset 
omfang.  
 
Skolene reserverer tid til sine ettermiddags/kveldsarrangement på vanlig måte, med frist 
senest 3 uker før. Eksempler på slike arrangement er kan være forestillinger, 
møter/foredrag, avslutninger eller andre feiringer i skolens regi. Ordinære aktiviteter må 
vike for avtalte arrangementer.  
 
Det skal settes av tid til prioriterte aktiviteter i det anlegget som anses mest egnet i 
kommunen til: 
Integrering funksjonshemmede/flerkulturelle: 5 timer per uke 
Utøvere i eventuelle nye idretter: 5 timer per uke 
 
Ved fordeling av treningstid mellom klubbene skal det legges vekt på aktivitetsnivået de har 
registrert gjennom NIFs idrettsregistrering. 
 
a) I de tilfeller det ikke finnes egnede kulturlokaler på skolen eller i nærmiljøet kan inntil 3,5 
timer pr. uke tildeles lokale kulturaktiviteter. Eksempler kan være korps, teater, kor eller 
annet. 
 
b) Øvrig tid tildeles nærmiljøaktiviteter som normalt tildeles tid i gymsaler. Eksempel kan 
være idrett/fysisk aktivitet for barn under 10 år, seniorer, voksengrupper eller 
bedriftsidrettslag. 
 
 
7.0 Betingelser for bruk av tildelt treningstid 
7.1 Leiebetingelser 
Kommunestyrets årlige budsjettvedtak om brukerbetaling, gebyr og avgifter gjelder for 
disposisjon av tildelt treningstid i kommunens idrettsanlegg. 
 
Klubbene skal varsle kommunen dersom tildelt treningstid ikke skal benyttes, slik at tiden 
kan stilles til disposisjon for andre brukere. 
 
Klubbene skal disponere tildelt treningstid til egen aktivitet. Tildelt tid kan ikke leies/lånes ut 
til andre. 
 
Det skal utarbeides ordensreglement for alle kommunale idrettsanlegg. 


