Søknadsskjema for tildeling av fast treningstid i idrettshaller
Dette skjemat skal kun benyttes til hovedfordeling av faste treninger for lag og foreninger som hører
hjemme i Tvedestrand kommune. All annen reservasjon og ved andre idrettsfasiliteter enn
idrettshaller gjøres via www.bookup.no fortløpende.
Søknader sendes Tvedestrand kommune pr. epost innen 1. Mai for påfølgende sesong.
Adresse: post@tvedestrand.kommune.no
I tillegg til dette søknadsskjemaet skal referat fra sist gjennomført årsmøte vedlegges søknaden.
Det skal leveres en søknad for hvert lag / gruppe. Store grupper kan søke samlet og fordele tildelte
timer internt i henhold til kommunes retningslinjer mellom lag.
Søker:
Forening / klubb /undergruppe:
Org. Nr.:
Kontaktperson:
Adresse:
Epost:
Telefon:
Bruker:

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

Lag / Gruppe:
Forventet aktive utøvere:
Trener / oppmann:
Adresse:
Epost:
Telefon:

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20 -

Totalt

Det skal ikke søkes om mer tid enn nødvendig for å gjennomføre besluttete treninger.
Det søkes om:

Ønsket
tidsrom
Klokkeslett
Ønsket
Lokaler
(Sett
kryss)

Mandag

Idrettsparken

Antall treninger pr.
uke:

Tirsdag

Onsdag

Av hvor lang tid:

Torsdag

Total pr uke:

Fredag

Uke oppstart /
avslutting
inntrenging

Lørdag

Søndag

Lyngmyrhallen

Andre kommentarer/behov:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Sesongen er fra Uke 34 t.o.m. Uke 24 (andre behov, kortere eller lengre kommenteres i søknaden)
Prioriteringer:
Tidsrommet 1530 – 2100 hverdager vil barne- og ungdomsidretten prioritert.
De yngste utøverne opp til 12 år skal 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.
Endelig fordeling og tildeling foretas av Tvedestrand kommune i samarbeid med idrettsrådet i løpet av mai.
Det må forventes endringer i forhold til ønsker ved sammenfallende tider, det henvises til administrasjons- og
utleiereglement for Lyngmyrhallen og Idrettsparken.

