
 

Saltdal kommune  

Virksomhetsområde for kultur 

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 

Kirkegt. 23, 8250 Rognan Rådhuset, Kirkegata 23 75 68 20 00 972 417734 
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Idrettslag i Saltdal 

 

  

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/878 Camilla Olsen, tlf.: 75682294 20.08.2020 

 

Invitasjon til å søke om treningstimer i Saltdalshallen 2020/ 2021 

Deres lag/klubb har mulighet til å leie Saltdalshallen til trening i sesongen 2020/ 2021. 

Hallen benyttes av skolene på dagtid, mandag - fredag (08.00-15.00), men er for øvrig 

disponibel. Lørdager leies ikke Saltdalshallen ut til ordinær trening. 

 

Fyll ut vedlagte søknadsskjema og returner det innen 1. september (OBS! kort frist).  

Vær nøye med oppstartdato og avslutningsdato.  

 

Fordelingen av treningstider vil være ferdig i begynnelsen av september. Idrettsrådet vil 

bli invitert til å uttale seg om fordelingen. 

 

Idrettslag som har behov for å ha treningstimer før begynnelsen av september kan ta direkte 

kontakt med saksbehandler for å avtale midlertidige tidspunkter for trening. 

 

Viktig info: 

For at Saltdalshallen skal kunne brukes med gjeldende smittevernsforskrifter, er det svært viktig 

at alle idrettslag og trenere setter seg nøye inn i den vedlagte informasjonen rundt bruken av 

Saltdalshallen, og den til enhver tids gjeldende regler for smittevern i idretten og spesielle regler 

innenfor de enkelte idrettene.  

Se www.helsedirektoratet.no, www.fhi.no, www.idrettsforbundet.no for mer informasjon. 

 

Brudd på smittevernreglene kan resultere i utestengelse for enkelte lag/ trenere, og i ytterste 

konsekvens stenging av Saltdalshallen. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Camilla Olsen 

Konsulent 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.fhi.no/
http://www.idrettsforbundet.no/
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Saltdal kommune  

Virksomhetsområde for kultur 

 

Søknadsskjema - treningstid i Saltdalshallen 2020 / 2021 

 
Idrettslag:_______________________________________________________________________ 

Kontaktperson:_________________________________ Tlf.nr:____________________________ 

Adresse:_________________________________________________________________________ 

Fra (oppstartdato):______________________ Til (avslutningsdato): _______________________ 

Forklaring: Kryss i 3 ruter = hele hallen, kryss i 2 ruter = 2/3 av hallen, Kryss i 1 rute 1/3 av hallen 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

15:00 15:00                    

15:30                   

16:00 16:00                   

16:30                   

17:00 17:00                   

17:30                   

18:00 18:00                   

18:30                   

19:00 19:00                   

19:30                   

20:00 20:00                   

20:30                   

21:00 21:00                   

21:15                   

22:00 22:00                   

22:30                   

 
Leie av hallen pr. time Voksen Barn/ungdom 
 Hele hallen 240,- 0 

2/3 av hallen 155,- 0 

1/3 av hallen 105,- 0 

   
Helgearrangement Pris per dag 
Idrettsarr. for voksne 3600,- 

Kommersielle arr. for voksne 5150,- 

Idrettsarr. for barn 1550,- 

   (Leiepriser for Saltdalshallen prisjusteres høsten 2020. Info kommer.) 

 

Søknad sendes til Saltdal kommune innen 1. september:                         

postmottak@saltdal.kommune.no eller pr. post: Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan 

 

 

mailto:postmottak@saltdal.kommune.no
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Vedlegg 

1 Ivaretakelse av smittevern i Saltdalshallen ved bruk av idrettslag på ettermiddagstid(1) 

2 Sjekkliste for godt smittevern - sesongen 2020 2021 

 

 

 

 

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 


