Drammen 26. mars 2018

ANG. SØKNADER OM LEIE AV DRAMMENSHALLEN, GULSKOGENHALLEN,
SKOGERHALLEN, GALTERUDHALLEN, ØRENHALLEN OG / ELLER KOMMUNALE
GYMSALER FOR SESONGEN 2018-2019
Det nærmer seg slutten på årets sesong. Det betyr at forberedelsene for neste sesong er i gang.
I år, som i fjor, søker dere på mail. Nytt i år er at Roar Søhus har hovedansvaret for tildeling av treningstider. Dere
sender søknaden til roar.sohus@drmk.no . Er det noe dere lurer på, ta kontakt. Som tidligere må dere må fylle ut en
søknad for hver aldersgruppe (se søknadskjemaet).
Minner om fjorårets politiske vedtak om at barneidretten skal prioriteres i tiden 17-20. I tillegg er det definert så langt
det er mulig, antall timer pr lag/idretter i forhold til alder. Det tredje punktet som er presisert er at samarbeidslag må
ha klubbtilknytning til Drammen kommune og MÅ være medlem av Drammen Idrettsråd. Anbefaler dere å lese
vedlegget, før dere sender søknaden.
I praksis betyr det at voksenidretten vil kunne trene på andre tidspunkter enn noen lag/foreninger har gjort i
inneværende sesong. Vi vil også se på rullering av tider for forskjellige treningsgrupper.
Drammen kommune presiserer at ingen av idrettshallene ute i bydelene er å betrakte som bydelshaller. Det er fortsatt
underdekning i treningstider totalt i kommunen. Derfor må vi se en helhet ved tildeling av treningstider i alle de
kommunale hallene.
Det skal spesifisere hvor mange lag dere har meldt på i seriespill. Dere skal svare ja/nei på om klubben driver aktiv
idrett eller mosjonsidrett. Søker dere i flere haller, må det sendes egne søknader for hver enkelt idrettshall-/gymsal.
De idrettslag som søker om mer enn fire timer, må også påregne og få tildelt treningstid fra kl 1600 – 1700, kl 2100
til 2200 og dere må påregne at dere får tildelt treningstider også på fredager. Dette fordi alle må bidra til å utnytte
hallkapasiteten på best mulig måte.
Vi viderefører den praksisen vi har i Drammenshallen - bane A er klisterfri.
Sesongen starter ved skolestart. For kommende sesong betyr det at de kommunale hallene åpner mandag 20. august. I
2019 vil Drammenshallen også være åpen for trening etter 17. mai, og at sesongen går frem til og med uke 24 2019.
Som vanlig vil vi arrangere et brukermøte i mai. Egen innkalling vil komme.

Søknadsfrist 1. mai 2018
Søknaden sendes på mail til roar.sohus@drmk.no. Det er viktig at dere får melding tilbake om at søknaden er
mottatt. Hvis dere ikke får det, ta kontakt på samme mailadresse.

PS! Den nye Fjellhallen er under bygging. Foreløpige signaler for åpning er 1/1-2019. Brandengahallen vil også bli
påbegynt i løpet av våren. Foreløpig stipulert åpning, skolestart 2019.
Med vennlig hilsen
Roar Søhus
Idrettskonsulent
roar.sohus@drmk.no

