Kriterier for tildeling av treningstid på kommunale idrettsanlegg
Vedatt i KKI 12.11.2014. Gjeldene fra 1.1.2015.
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Alle lagidretter som spiller i seriesystemer, og individuelle idrettsutøvere som trener i regi av
idrettslag fra Stavanger, skal vurderes tildelt tid.
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Allianser og idrettslag søker ikke om treningstid. Det blir tatt utgangspunkt i avslutta lag
(lagidrett) eller utøvere som fullførte siste gjeldende sesong (individuelle idretter) ved
tildeling. Antall individuelle utøvere omgjøres til lag ved å dele på 15 og multiplisere med
riktig gruppescore i pkt. 3.
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Prioritering av grupper:
i. 0-12 år
ii. 13-19 år
iii. Voksne 20+
iv. Elite

1 poeng
2 poeng
0,5 poeng
Gradert poenggivning (jf. pkt. 5)
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Bedriftsidretten får tildelt tid til kampavvikling.
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Definisjon på eliteidrett/toppidrett er:
Lagidretter:
- Det er kun øverste seniordivisjon som vil gi full poengscore (8 poeng)
- For å få full poengscore forutsetter det er at det er en landsdekkende serie med minst
8 deltakende lag. Det må være minimum 3 nivåer i den aktuelle idretten
- For å få elitepoeng for de to øverste nivåene forutsetter det at det er minimum 6
nivåer i den aktuelle idretten

Poeng
8
6

Fotball
Øverste
nivå
Nest
øverste
nivå

Håndball
Øverste
nivå
Nest
øverste
nivå

Innebandy
Øverste
nivå

Ishockey
Øverste
nivå

Volleyball
Øverste
nivå

Basket
Øverste
nivå

4
NIVÅER

8 nivåer

8 nivåer

4 nivåer

4 nivåer

3 nivåer

4 nivåer

Andre

Øverste
nivå
2.nivå

Individuelle idretter:

Grupper med utøvere med plassering 1.-3. plass i norsk eller internasjonalt senioreller juniormesterskap det siste året, veteraner unntatt. I tillegg regnes også
utøvere med plassering 1.-3 plass i Landsfinaler og sammenlagt i Norgescup.
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Det gis rom for å avsette treningstid til spesielle tiltak, f.eks. «Åpen Hall».
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Alle idrettslag, inkl. bedriftsidrettslag i Stavanger, kan fortløpende søke om ledig/ubrukt tid
her: https://aktivby.stavanger.kommune.no/
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Med bakgrunn i tilgjengelig dokumentasjon (jf. pkt. 2) utarbeides det et oppsett for
treningstider. Allianser inviteres så inn til et møte før tildeling blir gjort av saksbehandler.
Etter tildeling vil Stavanger Kommune være ankeinstans. Frist for anke er 3 uker etter at
tildeling av treningstid er offentliggjort.

9 Frister
Utendørsanlegg
Søknadsfrist 1. nov
Innendørs
Søknadsfrist 1. mars

Anbefalinger til allianser og idrettslag utover det som står ovenfor
10 Tilhørighet
Det skal bestrebes at idrettslag får trene og ha konkurransearena der de har lokal
tilhørighet og egnede lokaler.
For lag som ikke får tildelt de timer de har krav på på sin «hjemmearena» vil disse få
tilbud om tid annen plass. Det er voksne som da bør forflytte seg.
11 Treningstidsrom
Barn og unge bør prioriteres ved tildeling av tidlig treningstid.

Krav til allianser og idrettslag
12 Benyttelse av tildelt treningstid
Det stilles krav til at tildelt tid benyttes, og fravær skal alltid meldes inn. Lagene oppfordres
til å melde inn fravær så snart som mulig slik at ubenyttet tid kan gå til andre – eks. vil flere
lag vite når de er borte når terminlisten er på plass.
Melding om fravær og søknad om tid sendes til Stavanger kommune ("Aktiv By"), hvor den
ledige tiden kunngjøres slik at andre idrettslag kan søke om denne tiden:
https://aktivby.stavanger.kommune.no/
Ved uteblivelse gjentatte ganger uten at dette er gitt beskjed om, vil laget som
hovedregel miste treningstiden ut sesongen.

Særavtaler
13 Der idrettslag har særavtaler med kommune om bruk av idrettsanlegg vil disse overstyre de
generelle kriteriene for tildeling av treningstider.
14 Der idrettslag har tilgang på treningstid i egne private anlegg, vil tilgjengelig tid her, som
hovedregel telle på lik linje med annen tildelt tid i kommunale anlegg.

Skjønn
15 Utover gjeldende regler kan saksbehandler utøve skjønn der man finner det formålstjenlig.
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VEDLEGG 1:

Tillegg til tildelingskriteriene for Stavanger Turnhall spesielt:
-

Gropsalen tildeles separat, da dette er en spesialsal for konkurranseturnere.

-

Utøverne omgjøres til lag. 15 utøvere utgjør et lag i sal ABCE, mens 3 utøvere utgjør 1 lag i
gropsalen (sal D).

VEDLEGG 2:
Justerte kriterier, regelverk for tildeling av treningstid i kommunale ishaller:
1. Legg opp til at fordeling av treningstid til is idrettene primært skal skje i ukedagene og at
arrangementstid skal fortrinnsvis legges til helgene.
2. Ishockey kan etablere en allianse som selv detaljfordeler treningstiden i ishallene til klubbene.
Dette skjer etter at stiftelsen Siddishallen har laget et forslag til fordeling til kunstløp og til
arrangement/kamper i helgene. Idrettssjefen skal godkjenne forslaget fra stiftelsen Siddishallen før
alliansen kan ev. detalj fordele tid til ishockeyklubbene. Klageinstans på fordelingen av treningstid i
de kommunale ishallene er AU i kommunalstyret for kultur og idrett.
3. Gruppestørrelsen for tildeling av treningstid i de kommunale ishallene til ishockey er 20 personer.
Gruppestørrelsen for kunstløp til trening er 10, og for synkron 15 personer.
Det brukes avrunding.
Gruppestørrelsen for hockeyskolen og Skøyteskolen (kunstløp) er 60 personer, der isflaten kan deles
inn i tre deler.
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