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FRA INTERNETT ARTIKKELEN PÅ TANA KOMMUNE 
 

Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om søknadsfristen den 

9.august 2013 for tildeling av faste treningstider forut for sesongen 

2013/2014. 

 

Vedlagt finnes følgende dokumenter som skal benyttes: 

- Søknadsskjema for sesongen 2013/2014 (skal fylles ut) 
- Ordensregler i Flerbrukshallen 

- Retningslinjer for Flerbrukshallen 

- Skjema: utsjekk etter leieavtale 

- Utkryssingsskjema om treningstider 2013/2014 (skal fylles ut) 
 

Søknadsskjema for sesongen 2013/2014 og utkryssingsskjema om 

treningstider 2013/2014 skal fylles ut og sendes inn til oss på følgende 

postadresse: 

TKE KF 

Tana Rådhus 

9845 Tana 

 

Eventuelle spørsmål til dette kan reises til mobil 46400259. 

 

Med hilsen 

Jon Arild Aslaksen 

Tana kommunale eiendomsselskap KF 

 
------------ 

 
FRA AVISA FINNMARKEN OG SAGAT: 

 
 

TRENINGSTIDER FLERBRUKSHALLEN I TANA 
Tana kommunale eiendomsselskap KF minner om 

søknadsfristen for tildeling av faste treningstider forut for 

sesongen 2013/2014 er 9.august 2013. Søknadsskjema og 

informasjon finnes tilgjengelig på Tana kommunes 

hjemmesider. 
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SØKNADSSKJEMA / LEIEAVTALE FOR FLERBRUKSHALLEN 
2013/2014 

LEIETAKER: 
 
FAKTURAADRESSE: 
 

KONTAKTPERSON OG ANSVARLIG LEDER: 
TLF.NR.: 
 

STEDFORTREDER OG ANSVARLIG LEDER: 
TLF.NR.: 
 

FORMÅL: 
 

 

DATO: 
 
FASTE DAGER: 
 

 

Merk av i ruten hva som skal leies 

PRISER 2013 Trening Fast dag

3,50 %

(priser 2014 fastsettes des 2013) Barn Pris Pris Pris Pris Pris pr dag* Pris Pris 

under 19 år pr time før pr dag * Lø-Sø Fr-Sø Lø-Sø Fr-Sø

kl 21:00

Hele hallen 2 163 3 460 4 758 6 228 9 341 10 897

(inkl. kantine og garderobe) 1 298 2 163 3 027

Hall 1, 2 og 3 410

1/3 Hall 232 865 1 298 1 557 2 336 3 894 4 671

2/3 Hall 321 1 039 1 557 1 730 3 894 5 449 6 228

Bryterom 232 865 1 298 1 557

Klatrevegg 692 1 039 1 298

Aktivitetsrom 232 692 1 039 1 298 1 557 2 336 2 803

Kjøkken og kafè 865 1 298 1 557 1 557 2 336 2 803

Badstue ** 1 294

Garderober 692 1 039 1 298

Klartrevegg 232 692 1 039 1 298

Utstyropprydding (per gang) 560 560 5 570 5 570 5 570 5 570 5 570 5 570

Kontraktsbrudd: renhold 279 279 279 279 279 279 279 279

per time

Kontraktsbrudd: tap av nøkkel 518 518 518 518 518 518 518 518

Kontraktsbrudd: annet 279 279 279 279 279 279 279 279

per time

Kontraktsbrudd: annet

estatning etter verdi

Kommersielle interesserIkke-kommersielle interesser
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ORDENSREGLER I FLERBRUKSHALLEN 
 
1. Utleiers ansvar 
- Tildele leietid i henhold til retningslinjer for 

utleie vedtatt av kommunestyret. 

- Gi adgang til det leide arealet. 

- Daglig renhold. 

 

2. Leietakerens ansvar og plikter 
- Ved søknad om leie av hallen skal ansvarlig leder 

oppgis 

- Leietaker er ansvarlig for at lokalene blir brukt til 

det formål og innenfor de tidsrammer som er 

avtalt og i samsvar med leieavtalen.  

- Leietakerens ansvarlige leder skal være tilstede i 

hallen under hele aktiviteten, og har ansvar for at 

ordensreglene blir overholdt, samt forsvarlig 

bruk og oppførsel.  

- Leietakers ansvarlige leder skal være først på 

plass, og være den som forlate lokalene som 

sistemann etter å ha forvisset seg om at alt er i 

orden.  

- Ansvarlig leder plikter straks å rapportere alle 

skadene som oppstår til vaktmester samme dag, 

eller senest påfølgende dag til Bygg- og 

anleggsavdelingen. 

- Leietaker gjøres økonomisk ansvarlig for skader 

som påføres hallen og utstyr, jfr. ordensreglene. 

- TIPS: Tenk om dere arrangement vil få 

forsikringsmessige konsekvenser. Kommunen 

har ikke forsikring for verken trening, fri-lek, 

organisert/uorganisert aktivitet eller ved 

åpne/lukkede arrangement el annet som leietaker 

planlegger. 

 
3. Adgang til hallen 
- Adgang til hallen gis av vaktmester. Der det 

leveres ut nøkkelbrikke eller nøkler, skal disse 

leveres tilbake. Ved uteblitt tilbakelevering blir 

leietaker fakturert for tap av 

nøkkelbrikke/nøkkel. 

- Adgang til trening i hallen skjer gjennom 

garderobene. 

- Publikum og andre besøkende skal benytte 

tribunen og inngangen til denne. 

- Det er ikke tillatt å benytte hallens nødutganger 

som inn- og utgangsdør til hallen. 

- TIPS: Kontakt vaktmester i god tid før 

arrangement. Dersom deres arrangement krever 

tilgang på elektrisitet til musikk/belysning, må 

dere kontakt vår elektriker om mer informasjon 

om dette. 

 
4. Ordensregler 
- Parkering av motorkjøretøyer og sykler skal skje 

på dertil bestemte parkeringsplasser. 

- TIPS: Kontakt vaktmester i god tid før 

arrangement dersom behov for strøm til 

motorkjøretøy er nødvendig (tilleggsbetaling). 

- Unødvendig opphold og støy i vestibyle, 

garderober, og korridorer er ikke tillatt.  

- Røyking er ikke tillatt inne i bygningen, og rett 

utenfor bygningen.  

- Berusede personer har ikke adgang til hallen. 

- Det er ulovlig å nyte alkoholholdige drikker i 

flerbrukshallen. Herunder må ikke alkoholholdig 

drikke medtas inn i bygningen. Unntatt fra denne 

bestemmelsen er arrangementer med søknad om 

ambulerende skjenkebevilling eller lukket 

selskap. 

- Under trening er det ikke tillatt å ta annen drikke 

enn vann med seg inn i hallen. 

- Det er ikke tillatt med snus eller tyggegummi. 

- Leietakeren er selv ansvarlig for oppbevaring av 

egne effekter og verdisaker. 

- Alt utstyr som er brukt under trening/aktivitet, 

eller arrangementer skal settes tilbake i 

utstyrsrommet eller låsbart skap etter bruk. 

- Treningstøy må være slik at det ikke setter 

merker eller skader gulvet på annen måte. 

- Bruk av tubklister, harpiks og annet ”fast klister” 

er ikke tillatt. Kun vannbasert klister tillates. 

- Det er ikke tillatt å sparke/kaste ball i andre rom 

enn i selve hallen. Ved arrangementer/ kamper 

plikter leietaker å ha nødvendige vakter slik at 

ordensreglene blir fulgt under arrangementet.  

- Ansvarlig leder skal sørge for trening/bruk 

avsluttes til avtalt tidspunkt og at hallen og 

garderober forlates ryddet og kontrollert. 

- For bruk av kjøkkenet gjelder spesielle regler 

som er oppslått der. 

- Bruk av pyrotekniske-/røkmaskiner eller 

lignende som kan slå ut brannvarsling eller øke 

brannfaren er ikke tillatt brukt. 

 

5. Renhold 
- Daglig renhold utføres av utleier. 

- Etter stevner/arrangement skal leietaker: 

- rydde bort utstyr og sette inventar tilbake på 

opprinnelig plass 

- legge søppel i containeren på utsiden 

- fjerne alt av eget utstyr som er benyttet 

- fjerne andre etterlatenskaper, som for eksempel 

klær, fra hallen. 

- kjøkken rengjøres i henhold til oppslag  

- Hall og garderobe rengjøres i henhold til egen 

instruks 

- TIPS: Fjern rødvinsflekker raskest mulig fra 

gulv/dekke. Flekkene er vanskelig å fjerne i 

tørket tilstand.  

 

6. Reaksjoner på brudd på ordensregler 
- Leietaker er erstatningspliktig for alle skader som 

skyldes leietakers bruk av hallen. 

- Tap av utstyr, kjøkkenutstyr og lignende belastes 

leietaker. 

- Dersom utleier må uføre noen av leietakers 

plikter etter utleie blir dette arbeidet fakturert 

leietaker. 
- Brudd på leietakers ansvar kan få konsekvenser i 

form av nekt av fremtidige leie. 
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RETNINGSLINJER FOR FLERBRUKSHALLEN  
 
1) Innledning  
Flerbrukshallen i Tana er ferdigstilt for bruk fra august 2008. Hallen skal drives til beste for innbyggere 
og lokalsamfunn i Tana kommune, og er ment å skulle berike idretts- og kulturlivet i kommunen, samt 

være en møteplass for felles aktiviteter.  
Det er viktig at mangfoldet i idretts- og kulturlivet i kommunen benytter hallen, og får ivaretatt sine 

interesser.  

Flerbrukshallen har følgende fasiliteter:  

- Fotball  

- 1 håndballbane  

- 4 volleyballbaner (1 match- og 3 treningsbaner)  

- 4 basketballbaner (1 match- og 3 treningsbaner)  

- 7 badmintonbaner  

- 1 innebandy  

- 1 bocciabane  

- 1 bryterom  

- 1 klatrevegg 8,5 m (leies sammen med 1/3 hall)  

- 1 aktivitetsrom i andre etasje  

- 1 miniatyrskytebane (eget rom i andre etasje)  

- Andre aktiviteter som er egnet i hallen er f.eks. turning, bueskyting  

- Egen kafeteria med plass til ca 120 personer.  

- Garderobeplass til ca 50 (4 stk) og to instruktørgarderober  

- Dopingkontrollrom  

- 280 tribuneplasser  

- 72 parkeringsplasser  

- Utenfor er det en ballbane 20x40 med grusdekke.  

Flerbrukshallen er totalt 2000 kvm. og har en banestørrelse på 1000 kvm. Hallen kan deles i 3 baner med 

skillevegg. Gulvet er belegg, og oppmerket for aktiviteter som nevnt ovenfor.  
 

2) Hvem kan leie  
- Fortrinnsvis kultur- og idrettsmiljøet i Tana 

- Barn og unge under 19 år prioriteres før voksne fram til kl 20.00  

- Barneaktiviteter og aktiviteter for funksjonshemmede har prioritet i fordeling av halltid  

- Hallen er også egnet til messer, arrangementer og lignede for private og offentlige  

 

3) Utleietider  
Hallen leies ut hele året.  
Faste treningstider er forbeholdt perioden 15. aug. – 15. juni og følger skoleruten. Hallen er åpen for utleie 

hverdager kl 08.00 – 23.00. Utleie begrenses av kommunens tid til renhold.  
Etter spesiell avtale kan faste treningstider benyttes i jule-, vinter- og påskeferier hvis hallen ikke er leid 

ut til andre arrangementer.  

 

4) Bestemmelser om leie  
Tildeling av halltilgang  

Halltilgang fordeles etter skriftlig søknad, og foretas av TKE KF etter eventuell uttalelse fra idrettsrådet 

og kommunens kulturkonsulent.  

Ved tildeling av tider fordeles det slik at flest mulig kan benytte hallen.  

Barneaktiviteter og aktiviteter for funksjonshemmende har prioritet i fordeling av halltid. 

 

Søknadsfrist  

31. mai for perioden 15. august – 15. juni.  
Hvis søknad leveres etter søknadsfristen vil søker få tildelt tid dersom hallen er ledig.  
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Klageadgang  

Eventuelle klager på tildelt treningstid sendes TKE KF.  

 

Leiefritak  

- Faste treningstider og andre samlinger for lag/grupper hvor alle deltakere er under 19 år, samt for 

funksjonshemmede er gratis.  

- Faste treningstider i tidsrommet kl 21.00 - 23:00 er gratis.  

Alle grupper som ikke er nevnt ovenfor betaler leie. Blandede grupper (deltakere over og under 19 år) 

betaler leie som for voksenlag/seniorlag.  
Ved leie i forbindelse med arrangementer, kamper, turneringer og lignende (også der deltakere under 19 

år) skal det betales leie for hallen.  

 

Hva inngår i leien  
- Flerbrukshallen leies ut med det utstyret som er i hallen. Utstyr utover det som allerede er i hallen, 

må leietaker anskaffe selv.  

- Garderober og ordinært renhold er inkludert i leieprisen. Etter arrangementer skal leietaker likevel 

rengjøre ifølge egenrengjøringsinstruks.  

- Dersom det ved arrangementer er behov for ekstra bistand fra Tana kommune, vil dette bli 

fakturert iht. medgått tid.  

 

Leiekontrakt  
Ved utleie utenom faste treningstider skal det inngås kontrakt.  

 

Brudd på leiereglement eller kontrakt  
Det er å betrakte som brudd dersom:  

- utstyr står lagret i hallen, eller det ikke er ryddet etter arrangement.  

- hallens utstyr ikke er ryddet bort etter avsluttet treningstid  

- utleverte nøkler eller nøkkelbrikker ikke leveres tilbake  

- leietaker ikke har rengjort etter arrangement i henhold til rengjøringsinstruks og utleier må foreta 

ekstraordinært rengjøring  

- utleier må utføre noen av leietakers plikter etter utleie, blir dette arbeidet fakturert leietaker etter 

medgått tid  

Øvrig  

I forbindelse med arrangementer kan leietaker henge eller sette opp egen reklame etc. Slikt materiell skal 

fjernes ved leietidens utløp.  
Opphenging eller oppsetting av andre elementer tillates ikke.  

 

Sanksjoner  

Ved brudd på leiereglement eller kontrakt betales det tilleggsavgift i henhold til leielisten.  

 

Erstatning for tap og skade  

Leietaker gjøres økonomisk ansvarlig for skader som påføres hallen og utstyr.  
Tap av eller skade på utstyr, kjøkkenutstyr og lignende belastes leietaker.  

 

Priser  

Kommunestyret fastsetter leieprisene i sitt budsjettvedtak. Prislisten vedlegges som eget dokument. 
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UTSJEKK ETTER LEIE AV FLERBRUKSHALLEN 
 

LEIETAKER: 
 
 

KONTAKTPERSON OG ANSVARLIG: 
TLF.NR.: 
 

LEIE DATO: 
 

 

 

Merknader og kommentarer etter leie av Flerbrukshallen 
Generell orden: 
 

 

 

 

Renhold: 
Er det rengjort i henhold til rengjøringsinstruks: _____ (hvis nei, faktureres kr ____,- pr time i rengjøring). 

 

 

 

 

 

Materiell/Utstyr: 
Står det lagret utstyr i hallen/ ikke er ryddet etter leie:_____  (hvis ja, belastes utleier med kr ______,-) 

 

Er det skader som må erstattes/utbedres: _____ (hvis ja, faktureres leietaker med materiell kostnadene, 

spesifiser dette) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Annet: 
Er det tilbakelevert utlevert nøkler/nøkkelbrikker: ______ (hvis nei, faktureres leietaker med kr 520,-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: :……………  Underskrift: ………………..………..… 

      Ansvarlig leietaker 

 
Dato: :……………  Underskrift: ………………..………..… 

      Ansvarlig utleier 
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ØNSKE TRENINGSTIDER 2013/2014 

 

 

 

 

Tid

Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

21.30-22.00

22.00-22.30

22.30-23.00

Tid
Klatre-

vegg

Bryte-

rom

Aktiv.-

rom

Klatre-

vegg

Bryte-

rom

Aktiv.-

rom

Klatre-

vegg

Bryte-

rom

Aktiv.-

rom

Klatre-

vegg

Bryte-

rom

Aktiv.-

rom

Klatre-

vegg

Bryte-

rom

Aktiv.-

rom

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

21.30-22.00

22.00-22.30

22.30-23.00

Tid

Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 1 Hall 2 Hall 3

08.00-09.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

Ønske: Treningstider i Flerbrukshallen 2013/2014
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag


