
Retningslinjer fordeling av timer Sortlandshallen 
 
 
Det er Kulturfabrikken Sortland KF som har ansvar for fordeling av halltimer i Sortland 
kommune. Kulturfabrikken Sortland KF er dermed også klageinstans. 
 

1. Saksgang:  
 
Sortland kommune annonserer frist for søknad for kommende idrettsår. Hvert idrettsår er fra 
20. august til 20. juni. Søknadene behandles av Kulturfabrikken Sortland KF i dialog med 
Sortland idrettsråd, og Kulturfabrikken Sortland KF kaller inn til et åpent fordelingsmøte hvor 
treningstiden fordeles. Fordelingsmøte skal avholdes innen 15. juni.  
 

2. Prioritering av treningstid:  
 
- Kjernetiden i Sortlandshallen er definert som 16:00 til 20:00.  
- Barn og unge disponerer kjernetiden 
- Ungdom under 20 år bør være ferdig med sin trening innen kl. 21:00  
- Perioden mellom kl. 16:00 og 17:00 brukes av ungdom som ikke er avhengige av 

transport til/fra Sortlandshallen.  
- Registrerte medlemstall fra NIFs årlige idrettsregistrering skal også legges til 

grunn for fordeling av treningstider 
- Bedriftsidrettslag og andre voksne henvises til den tiden som er igjen når behovet 

til barn og unge er dekket, etter kl 21 og i helger 
- Fotball spilles i Blåbyhallen og er ikke prioritert i Sortlandshallen.  

 
 

3. Tilbakelevering/omfordelinger av tider 
- Halltid som ikke lenger er i bruk etter tildelte formål skal rapporteres til 

tildelingsansvarlig, slik at de som står på venteliste kan få muligheten til å benytte 
seg av denne. Dette gjelder både for kortere leieperioder og for sesongidrett. 

- Det avholdes også midtveisfordelingsmøte(r) i løpet av høsten for å omfordele ved 
eventuelle større endringer  

 
4. Arrangementsliste 

- Arrangementer som skal benytte Sortlandshallen skal melde inn denne til 
arrangementsliste.  

- Private kan leie hallen i helger, men må vike for planlagte idrettsarrangement for 
barn og unge. 

 
5. Sanksjoner 

- Ved brudd på Hallreglement vil det kunne gis sanksjoner 
- Ved gjentatte uteblivelser fra tildelte timer uten innrapportering til 

tildelingsansvarlig kan også dette sanksjoneres.   
 

6. For svømmehallen gjelder følgende tilleggskriterier: 
 

a) Svømmehallen deles mellom svømmetrening og offentlig bading. 
b) Svømmehallen skal fortrinnsvis brukes til konkurransesvømming og trening. 
c) Vanntilvenning og/eller begynneropplæring henvises til Maurnes dersom det ikke er 

tilstrekkelig kapasitet i Sortlandsbassenget. 


