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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 
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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. 

 
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 
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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. 

 

 

Retningslinjene vedtatt av OKU 20.3.2012 og gjelder fra dette tidspunktet. 


