SØKNADSSKJEMA
FOR LEIETIDER I FLERBRUKSHALLEN
Hallen leies ut hele året. Faste treningstider er forbeholdt perioden 15. aug. – 15. juni.
Hverdager kl. 08.00 – 23.00, lørdager 08.00 – 2300 og søndager 10.00 – 22.00.

1. Søker:

Aktivitet/Idrett:

Antall deltakere:

Barne-/Senioridrett:

Kontaktperson/ansvarlig:

Tlf.nr.:

Adresse:

E-postadr.:

Stedfortreder (ansvarlig):

Tlf.nr.

Fakturaadresse:

2. Det søkes om faste treningstider i perioden………….……. til ……………..
Dag:

Kl:

Leie av:

Dag:

Kl:

Leie av:

Dag:

Kl:

Leie av:

Dag:

Kl:

Leie av:

Følgende kan leies:
1) Hele hallen, 2) Hall 1, 3) Hall 2, 4) Hall 3, 5) Bryterom, 6) Klatrevegg, 7) Aktivitetsrom 8)
Møterom

3. Det søkes om enkelt arrangement eller trening, dato:…………Ant. timer/dager:……….
Sett kryss for leie av:
Hele hallen
Hall 1
Hall 2
Hall 3
Bryterom
Klatrevegg
Aktivitetsrom
Kafè
Badstue
Møterom

Sett kryss for leie av:
Toalettkabiner
Internettoppkobling
Prosjektor
Høytalere og mic.
Konferansetavle
Middagsservice

4. Leiepris er i henhold til vedtatte Retningslinjer for bruk av Flerbrukshallen.
Ved leie av utstyr kreves depositum.
5. Evt. spørsmål om søknadsskjema, innhold og vilkår, ta kontakt med:
Tana kommunale eiendomsselskap KF
Rådhuset, 9845 Tana eller
tke@tana.kommune.no
Tlf. 78 92 53 00
6. Søknadsfrist for perioden 15. aug. – 15. juni er 31. mai, og søknadsskjemaet sendes pr.
post eller e-post.
Søknad som leveres etter søknadsfristen vil få tildelt tid dersom hallen er ledig.
7. Ansvarlig leder evt. stedfortreder for ansvarlig leder, skal være tilstede i hallen under hele
aktiviteten, og reglement og retningslinjer for bruk av Flerbrukshallen er en del av
leieavtalen.

Sted/dato: :…………….………… Underskrift (ansvarlige for søker): ………………..………

Retningslinjer for bruk av flerbrukshallen
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.
Flerbrukshallen er et idretts- og kulturtilbud og skal drives etter selvkost prinsippet.
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)
 4 badmintonbaner
 1 innebandy
 1 bryterom
 1 klatrevegg 8,5 m.
 1 aktivitetsrom i 2 etg. (egnet til f.eks. dans)
 Andre aktiviteter som er egnet i hallen er f.eks. turning, bueskyting og boccia.
 Egen kafeteria med plass til ca 120 personer.
 Garderobeplass til ca 50 (4 stk) og to instruktørgarderober
 Dopingrom
 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.
Hvem kan leie:
 Fortrinnsvis kultur- og idrettsmiljøet i Tana.
 Barn og unge under 19 år prioriteres før voksne fram til kl. 19.00.
 Barneaktiviteter og aktiviteter for funksjonshemmede har prioritet i fordeling av halltid.
 Hallen er også egnet til messer, arrangementer og lignede for private og offentlige
Utleietider:
Hallen leies ut hele året. Faste treningstider er forbeholdt perioden 15. aug. – 15.juni.
Hverdager
Lørdager

kl 0800 - 2300
kl 0800 - 2300

Søndager

kl 1000 - 2200

Helgearrangement kan leie utover tidene ovenfor.

Priser:
Trening og arrangement for lag/grupper hvor alle deltakere er under 19 år er gratis, samt for
funksjonshemmede. I de tilfellene det er blandede grupper som ikke er barneidrett (over og under
19 år), vil prisen være som for voksenlag/seniorlag.


Leiepriser for faste treningstider på hverdager:
Hele banen
450
1/3 hall
250
2/3 hall
350
Bryterom
250
Klatrevegg
250
Aktivitetsrom
250

 Helgearrangement
Lag/foreninger
Næringslivsaktører/andre uten salgsinntekter
Hele hallen inkl. kafé
1/3 hall
2/3 hall
Bryterom
Klatrevegg
Aktivitetsrom
Kafé
Møterom
Toalettkabiner

1 dag
1.500,- (barn)
2.500,- (voksne)
1.000,1.200,1.000,800,800,1.000,800,800,-

Lørd.- sønd.
2.500,4.000,1.500,1.800,1.500,1.200,1.200,1.500,1.200,1.200,-

Fred – sønd.
3.500,5.500,1.800,2.000,1.800,1.500,1.500,1.800,1.500,1.500,-

Næringslivsaktører/andre med salgsinntekter:
Hele hallen
1/3 hall
2/3 hall
Aktivitetsrom
Kafè
Toalettkabiner

1 dag
4.000,1.500,2.500,1.000,1.000,800,-

Lørd.- sønd.
6.000,2.500,3.500,1.500,1.500,1.200,-

Fred – sønd
7.000,3.000,4.000,1.800,1.800,1.500,-

I de tilfeller det søkes om bruk av hallen, der det kreves at det settes opp gulv, vil det være med
forbehold, og pris for gulv vil komme i tillegg.
Kontraktbrudd: lar utstyret stå lagret i hallen/ikke er ryddet) kr 5.000,- pr gang/arrangement.
Etter avsluttet treningstid kr 500,- pr gang.
Garderober, badstue og ordinært renhold er inkludert i leieprisen.

Søknad:
Treningstider fordeles etter skriftlig søknad, og foretas av TKE KF etter uttalelser fra idrettsrådet
og evt. andre representanter for kultur.
I fordelingen av tider, forsøkes det å fordele tider slik at flest kan benytte hallen. Der det er
trening av en slik art at kun deler av hallen benyttes, vil flere kunne leie hver sine deler av hallen
samtidig.
Barneaktiviteter og aktiviteter for funksjonshemmende har prioritet i fordeling av halltid.

Søknadsfrist er 31. mai for perioden 15. aug. – 15. juni.
Søknad som leveres etter søknadsfristen vil få tildelt tid dersom hallen er ledig.
Vedlagte følger søknadsskjema for leie av hallen.

Klageadgang
Eventuelle klager på tildelt treningstid sendes TKE KF.

