
   
 

        Dato, 2. april 2012 

 

ANG. SØKNADER OM LEIE AV DRAMMENSHALLEN, GULSKOGENHALLEN, 

SKOGERHALLEN OG / ELLER KOMMUNALE GYMSALER FOR 

SESONGEN 2012-13 
 

Sesongen 2012-13 nærmer seg raskt og vedlagt følger søknadsskjema for leie av  

kommunale idrettshaller og gymsaler i Drammen kommune neste skoleår. 

 

Søknadsfrist 20. april 2012 

Det  er  VIKTIG at dere bruker det elektroniske søknadsskjemaet . Dette fordi alle søknadene skal 

arkiveres i kommunens elektroniske sak og arkiv. Foreninger-/lag som ikke bruker søknadsskjemaet 

vil IKKE bli behandlet.  

 

NB!!! 

Nytt av året er at alle klubber skal sende inn EN søknad for barneidrett(under 20 år) og en for 

voksenidrett. Dette fordi vi skal få en bedre oversikt over voksen og barneidretten og det er 

viktig i fht hva dere skal betale for halleien. Dette må merkes klart i søknadsskjema. 

Voksenidrett som har personer under 20 år, regnes som voksne. 

 

Du kan også gå inn på: 

www.drammen.kommune.no/idrett 

 Klikk på Leie av kommunale haller og gymsaler – hele sesongen. 

 

Det som er viktig i dette skjemaet, er at du må søke på en hall av gangen. Ved flere søknader må du 

søke på nytt. 

 

Generell info 

 

I og med vi nå har lagt om prissystemet ber Drammen kommune og Drammen Idrettsråd alle lag og 

foreninger være ”edruelige” når dere søker om halltid. 

 

Det er erfaringsmessig stor søknad på treningstimer i de kommunale hallene. Man må regne med at 

man får tildelt ugunstige treningstider. Hvis et lag sier opp en ”ugunstig” treningstime, mister de også 

en ”god” time. ”Ugunstig” treningstid er definert som alle hverdager kl 1600-1700 og hele fredagen.  

 

Sesong 

Det er kommet ønske fra idretten om at sesongenstart er ved skolestart. For kommende sesong betyr 

det at de kommunale hallene åpner mandag 20. august. Sesongen avsluttes 30. april.  

 

Som vanlig må de som vil trene etter 30. april søke spesielt om dette og det vil være en ny tildeling for 

sommertrening. Det vil være Skoger- og Gulskogenhallen som det trenes i denne perioden. 

 

Ledige timer 

Minner om at Drammen kommune har innført online booking, slik at dere kan se hva som er 

ledig/opptatt. Gå inn å se på følgende link: 

Drammenshallen 

https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1377&ouref=0602
http://www.drammen.kommune.no/idrett
http://www.bestille.no/timeplan/kommune/drammen/hall/Main/default.asp


Gulskogenhallen 

Gymsaler 

Skogerhallen 

 

Drammen Idrettsråd og Drammen kommune VNI, vil ha fordelingsmøter utover våren. Vi vil legge 

spesielt vekt på bedre samordning av gymsalene i kommunen.  

 

Har dere spørsmål kontakt Tommy Svendsrud på tlf 32046657 ev mail: tommy.svendsrud@drmk.no 

 

 

 

Med hilsen 

Tommy Svendsrud         

Idrettskonsulent 

http://www.bestille.no/timeplan/kommune/drammen/gullskogen/Main/default.asp
http://www.bestille.no/timeplan/kommune/drammen/gymsal/Main/default.asp
http://www.bestille.no/timeplan/kommune/drammen/turnhallen/Main/default.asp
mailto:tommy.svendsrud@drmk.no

