
 

 

 

 
GENERELLE REGLER 

 
for utleie av idrettshaller og gymsaler 

 
i Melhus kommune 

 
 
 

1. Alle foreninger/organisasjoner som leier idrettshall/gymsal, plikter å ha voksen  
ansvarlig leder tilstede. 
 
 

2. Leierne har ikke adgang til andre lokaler enn dem de til enhver tid leier. 
(Unntatt fra dette er kombinert trening – hall/treningsrom). 

 
3. Uvedkommende har ikke adgang til hallene/gymsalene. 
 
4. All passasje til haller/gymsaler og treningsrom foregår gjennom garderobene. 
 
5. Hvert parti skal ha en ordensmann som sammen med ansvarlig leder skal 

sørge for følgende: 
 

a) At det hersker orden i garderober og saler, både under bruk og når trening    
     er avsluttet. 
b) Alt materiell som blir brukt blir behandlet med varsomhet og satt på plass i  
     materialrommet etter bruk. 
c) At det ikke sløses med varmt vann i dusjrommet. 

 
6. Før trening tar til skal omkledning foretas i garderobene. Ansvar for tøy, 

verdisaker  m.m. er utleieren uvedkommende. 
 
7. Det er ikke tillatt å trene uten fottøy. Alt treningsutstyr som setter merker i 

golvet er ikke tillatt brukt, for eksempel sko med pigger/knotter, spranglister av 
metall uten beskyttelse etc.  Alt fottøy som nyttes i hallen må være rengjort for 
sand og annet smuss. 

 
8. Bare teknisk fotballtrening, for eksempel ”FIVE-A-SIDE”-spill, er tillatt. Uvettig 

spark mot vegger, tak etc. er ikke tillatt. Bare spesielt godkjente baller til 
innendørsbruk er tillatt. 

 
9. Fotballsko, andre knottsko og piggsko kan ikke brukes i lokalene. Sko som er 

brukt under utetrening tas av ved inngangen. 
 



10. Driftsleder/tilsynsvakt/ansvarlig leder skal sørge for forsvarlig åpning og 
lukking av foldevegg. De er også ansvarlig for bruken av andre tekniske 
innretninger i hallene/gymsalene. 

 
11. Tobakksrøyking er ikke tillatt innendørs og ikke ved hovedinnganger. Bruk av 

rusmidler er forbudt på idrettshallen/gymsalens område. Unntaket er 
arrangement med godkjent skjenkebevilgning. 

 
12. Ved arrangement som kamper/stevner/cup’er vil alle lag/org. bli fakturert etter 

medgått leietid, i h.h.t. gjeldende timesatser. Unntaket for fakturering er 
kamper i hallene i Melhus kommune for aldersgruppen opp til og med 19år. 
Dette gjelder kun for lag tilhørende Melhus kommune.  Ekstra renhold 
faktureres også etter medgått tid. Ekstra søppeltømming etter et stevne/cup vil 
bli fakturert leietaker direkte fra Envina. 
Ved stevner og større arrangementer plikter leietaker å stille med hjelpere og 
ordensvern. 

 
13. Alle leiere plikter å rette seg etter de pålegg som blir gitt av driftsleder eller 

tilsynsvakt. 
 
14. Skader på inventar og bygning som følge av uvøren framferd vil leieren bli 

gjort økonomisk ansvarlig for. Alle skader må straks meldes til driftsleder eller 
tilsynsvakt. 

 
15. Alle lag/parti skal gi beskjed senest 1 uke før utleiedato, hvis tildelt tid ikke skal 

benyttes. Det vil bli sendt ut faktura på leie av lokalene, dersom beskjed ikke 
er gitt. Dette gjelder også for de aldersgrupper som egentlig har gratis leie.  
Viser til pkt. 6 i utleietakster for idrettshaller. 

 
16. All treningstid følger skoleruta med unntak av planleggingsdager, d.v.s. at alle 

skolens ferier er unntatt for trening. Trening innenfor skoleruta og på 
planleggingsdager er gratis t.o.m. 18år. Bruk av hallene/gymsalene utover 
dette, må det søkes om til Melhus kommune ved bygg og eiendom. For all 
utleie utover den ordinære skoleruta og planleggingsdagene, vil det bli 
belastes leie for til alle aldersgrupper. 
 

17. Brudd på utleiereglene fra leierens side kan føre til at partier/grupper blir 
utestengt fra hallene/gymsalene for kortere eller lengre tid etter 
virksomhetsleder for Bygg og Eiendom sin avgjørelse. 

 
18. Utleiereglene sendes/leveres leietakerne. Ansvarlig leder har plikt til å 

gjennomgå reglene med deltakerne/medhjelperne, slik at hver enkelt blir kjent 
med dem. 

 
 


