
1. Formål 
Hamar kommune skal bidra til at idrettslag, organiserte grupper og kulturaktører kan 
søke om å få leie flerbrukshaller og skolenes gymsaler til treninger/øvelser, kamper 
og andre arrangementer. 
 
2. Virkedato 
Dette reglementet gjelder fra 01.08.2021. 
 
3. Utlånsperiode 
Perioden for sesongutleie følger skoleåret. Timebasert engangsutleie kan foretas 
gjennom hele året. Konkrete dager og klokketimer som er tilgjengelig for utleie for 
hvert enkelt lokale, går fram av kalenderen i kommunens bookingsystem. 
 
4. Prioriteringer ved tildeling 

 Idrettslag, organiserte grupper og kulturaktører som er hjemmehørende i 
Hamar kommune.  

 Lagene blir tildelt et lokale som de naturlig sokner til. Yngre utøvere/lag får 
tildelt tid tidligst mulig på ettermiddagen.  

 Tildeling av treningstid vektes i henhold til lagets behov og størrelse.    
 
Prioritering i flerbrukshaller: 

1. Lag og foreninger med idrett som utøves innendørs.  
2. Barn og unge til og med 19 år.  
3. Lag og foreninger med idrett og fysisk aktivitet som primærformål. 

 
Prioritering i skolenes gymsaler: 

1. Arrangementer som ivaretar skolenes formål som foreldremøter, større 
arrangementer og markeringer. 

2. Lag og foreninger med idrett og fysisk aktivitet som primærformål. 
3. Kor og korps som trenger øvingstid i gymsal i mangel på andre egnede 

lokaler. 
4. Grupper/foreninger som driver med andre aktiviteter som kan ivareta og 

utvikle trivsel, tilhørighet og et godt miljø for nærområdets beboere. 
 
5. Utleietider 

 Boligpartner Arena  kl 07.30 – kl 22.00 (man.fre). Kl 08.00-22.00 (lør-søn) 

 Prestrudhallen  kl 15.30 – kl 22.00 (man-fre). Kl 08.00 – kl 22.00 (lør-søn).  

 Hedmarkhallen  kl 17.00 – 22.00 (man-fre). Uke 37-17. 

 Skolenes gymsaler kl 17.00 – 21.00 (man-tor). Uke 36-19 
 
6. Søknad 
Søknadsfrist for sesongleie (følger skoleruta) er 15.mai. 
Søknadsskjema finnes på kommunens nettside: Idrettshaller, gymsaler, fotballbaner - 
Hamar kommune Den som søker, må ha fullmakt til å signere søknaden på vegne av 
organisasjonen/aktørene og vedkommende må være fylt 18 år.  
NB! Før søknaden sendes, må frivillige organisasjoner registrere/oppdatere 
informasjon om organisasjonen i kommunens foreningsregister. 
https://www.hamar.kommune.no/category7846.html 
 
 

https://www.hamar.kommune.no/kultur-og-aktivitet/utleie/idrettshaller-gymsaler-fotballbaner/
https://www.hamar.kommune.no/kultur-og-aktivitet/utleie/idrettshaller-gymsaler-fotballbaner/
https://www.hamar.kommune.no/category7846.html


7. Utleie til trening, kamper og arrangementer  
Tildeling av sesongleie i gymsaler og haller foretas innen 15.juni. Eventuell ledig 
kapasitet ligger tilgjengelig i BookUp etter dette.  
Kamper og arrangementer i helgene godkjennes i av bookingansvarlig og ledig 
kapasitet vil ligge tilgjengelig etter at terminlista i håndball er lagt. 
Dersom leietaker ikke benytter seg av bestilte treningstimer/kamper må leietaker 
likevel betale leien i sin helhet. Avbestilling av leie må skje senest 2 uker før avtalt 
leietidspunkt for ikke å bli belastet. 
 
8. Betalingssatser 
Utleie av skolenes gymsaler er gratis. Det kan tas betaling for å dekke ekstra-
kostnader ved tilsynsvakt, renhold, manglende rydding og spesielle uforutsette 
situasjoner. På hverdager gjelder gratisprinsippet ved leie av treningstid for barn og 
unge til og med 19 år.   
Priser ved utleie av flerbrukshaller og baner - prisliste i vedtatt årsbudsjett:  
Idrettshaller, gymsaler, fotballbaner - Hamar kommune 
 
9. Øvrig informasjon 
Utleie av lokaler er i hovedprinsippet basert på gjensidig tillit. Leietaker har ansvar for 
å sette seg inn i bruksreglementet til det enkelte lokale. Bruksreglementet finnes i 
kommunens bookingsystem. Mislighold av avtaler vil kunne få økonomiske 
konsekvenser og påvirke søknader om framtidig leie. Ved ekstraordinære 
tiltak/arrangementer kan kommunedirektør omdisponere bruken av lokalene. 

https://www.hamar.kommune.no/kultur-og-aktivitet/utleie/idrettshaller-gymsaler-fotballbaner/

