
Endelig etter klagebehandling                            2017 

 

  
 
 
Klagefristen på tildeling av treningstider neste sesong er nå utgått.  
Endelig oppsett av utleietider som gjelder deres forening for sesongen  
2020-2021 
 
Forutsetningen for at timene kan tas i bruk er følgende: 
1.  Styret sender inn 

- undertegnede kontrakter for hvert bygg 
- undertegnet bekreftelse på at arbeidsordningen for tilsynsvakter er lest. 
- oversikt over ansvarlige tilsynsvakter med godkjent tilsynskort for hver time i 

hvert bygg   
- Ny mulighet for å ta tilsynsvaktkurs og grønt kort er september 

(dato ikke fastsatt) 
   
2. Styret må gi tilbakemelding innen skolestart på når treninger/øvelser starter på  
    høsten og avsluttes på våren i tillegg til hvem som trener og er over 16 år. 
 
3. Styret må snarest gi tilbakemelding på hvilke timer som ikke skal benyttes. 
 
4. For å sjekke ledige tider i diverse lokaler,  
    gå inn på  http://www.ralingen.kommune.no utleie lokaler. 
 
 
Viser også til e-post som er sendt tidligere på når våre bygg er stengt for trening! 
 
 
SKOLENE 
Oppstart mandag 17.08.20  t.o.m. fredag 04.12.20 
Oppstart mandag 04.01.21 t.o.m.  fredag 18..06.21 
NB!  All trening utgår fra uke 49(desember) hvert år  
 
RÆLINGEN VIDEREGÅENDE SKOLE 
Oppstart tirsdag 01.09.20 t.o.m. mandag 30.11.20 
Oppstart  mandag 04.01.21 t.o.m. fredag 30.04.21 
 
MARIKOLLHALLEN - SANDBEKKHALLEN 
Oppstart mandag 17.08.20 t.o.m. søndag 20.12.20 
Oppstart mandag 04.01.21 t.o.m. fredag 18.06.21 
 
Hallene er åpne i høst – og vinterferien for trening på kvelden. 
Hallene er stengt for all trening  i påsken og julen og helligdager 
 
 
 
SANDBEKKEN BAD 
Oppstart mandag 17.08.20 t.o.m. søndag 20.12.20 
Oppstart mandag 04.01.21 t.o.m.  fredag 18.06.21 
Badet er åpent i høst – og vinterferien for trening på kvelden. 
Badet er stengt for all trening  i påsken og julen og helligdager 
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KULTURSALEN 
Oppstart mandag 17.08.20 t.o.m.  Søndag 20.12.20 
Oppstart mandag  04.01.21 t.o.m. fredag 18.06.21 
Salen er stengt for vanlige øvelser i jul -og påskeferier og helligdager  
 
HØSTFERIE      f.o.m. mandag 28.09.20 t.o.m. fredag 02.10.20. 
JULEFERIE       f.o.m. mandag 21.12.20 t.o.m. søndag 03.01.21 
VINTERFERIE   f.o.m. mandag 22.02.21 t.o.m. fredag 26.02.21 
PÅSKEFERIE    f.o.m. onsdag  29.03.21 t.o.m. mandag 05.04.21 
 
 
Vedlagt følger arbeidsordningen for tilsynsvakter. Denne må leses grundig.  
De som leier svømmehaller må i tillegg undertegne  
Bruk, sikkerhet og ordensregler vedr. bruk av svømmehallanlegg”.  
De som har fått tildelt timer i skolens gymsaler, må være forberedt på at det kan bli 
avlyste treninger pga. skolens egne arrangementer. 
All ordinær trening i idrettshaller må vike for stevner(arrangementer) 
Eventuelle endringer, forespørsler om ledige timer går via servicetorget,  
telefon. 63835000, epost: servicetorget@ralingen.kommune.no. 
 
Det tas forbehold om økning av leiepris ifm budsjettbehandling i desember 
hvert år. 
 
Lykke til med trening og kamper i våre anlegg. 
 
 
Med hilsen 
For Rælingen idrettsråd 
 
 
 
Heidi Frantzen 
servicekonsulent  
 
 


