
 

Søknadsskjema for tildeling av fast treningstid i Lyngmyrhallen 
Søknader fra lag og foreninger hjemmehørende i Tvedestrand kommune skal ha førsteprioritet ved leie av 
Lyngmyrhallen.  
Idrettslag er prioritert foran andre foreninger, bedriftsidrettslag, mosjonsgrupper og uorganisert idrett.  
Inne idretter er prioritert foran uteidretter. Definerte hall-/inneidretter er håndball, volleyball, basket, 
innebandy, gym og turn, bordtennis, kampsport og friidrett i vinterhalvåret for barn og ungdom.  
 
Søknader sendes Tvedestrand kommune pr. epost innen 15. april 
Adresse: post@tvedestrand.kommune.no 
I tillegg til dette søknadsskjemaet skal årsmøtereferat vedlegges søknaden.  
 
Det skal leveres en søknad for hvert lag / gruppe. F. eks. skal håndball levere hver sin søknad for både G15 og 
J15, det samme gjelder for turn- og RG-grupper. Er det naturlig at lag/grupper trener sammen skal dette 
fremgå av søknaden. 
 

Søknad om leie av Lyngmyrhallen i sesongen:   
 
Forening / klubb /undergruppe:  
Org. Nr.:  
Kontaktperson:  
Adresse:  
Epost:  
Telefon:  
 
Medlemstall siste 2 år for klubb / aktivitetsgruppe: (f.eks. for Håndballgruppa eller turn) 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20 - Totalt 
I fjor      
I forfjor      

 
(f.eks. et aldersbestemt lag, turngruppe eller friidrettsgruppe som vil disponere tildelt treningstid alene) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ønskede dager og klokkeslett velges i skjema på neste side.  
 
Kan det være mulig å dele hallen med andre grupper / lag på en eller flere av treningene? Ja / Nei     
Angi minimum hallstørrelse og ev. med hvem det passer best å dele med. 
1/3   /   2/3     Ev. kommentarer: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Andre kommentarer/behov: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

Lag / Gruppe:  
 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20 - Totalt 
Forventet aktive utøvere:      
Trener / oppmann:  
Adresse:  
Epost:  
Telefon:  

Det søkes om: Antall treninger pr. 
uke: 

Av hvor lang tid: Totalt pr uke: 

    

mailto:post@tvedestrand.kommune.no


 

I skjemaet under merkes ønsket tid med «1», Mulig tid «2» og ikke aktuell tid «0».  
Grå timer er utilgjengelige i skoleåret.  

 

 
 
Tidsrommet 1530 – 2100 hverdager er forbeholdt barne- og ungdomsidretten.  
De yngste utøverne opp til 12 år prioriteres i tidsrommet kl. 17 – 19. 
 
Avvikling av turneringer, cup, seriespill og andre arrangementer kan og vil medføre at treninger i samme 
tidsrom vil bortfalle. Dette vil oftest forekomme i helger.   
 
Det henvises til administrasjons- og utleiereglement for Lyngmyrhallen.  
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