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Søkeprosess og fordeling av treningstid og arrangementer i 
haller og gymsaler 2020/2021 

Asker kommune orienterer med dette om årets prosess for søknader om treningstid 

og arrangementer sesongen 2020/2021. 

Det er besluttet at treningstider for sesongen 2019/2020 også skal gjelde for 

sesongen 2020/2021. 

Bakgrunnen for dette er kommunesammenslåingen, og at de 3 kommunene hadde 

ulike reglement for tildeling av treningstid. For å kunne fordele på en likeverdig måte, 

skal de ulike reglementene harmoniseres. Dette er en prosess som kommer til å ta 

tid, da dette er gjenstand for en omfattende administrativ saksbehandling, samarbeid 

med Asker idrettsråd, høringer og påfølgende politisk behandling av nytt reglement.  

 

Arbeidet med denne harmoniseringen starter sannsynligvis i løpet av 2020, og at nytt 

felles reglement tidligst vil gjelde for sesongen 2021/2022. 

 

Det er derfor besluttet at gjeldende fordeling av treningstid for inneværende sesong, 

også skal gjelde for neste sesong. Avgjørelsen er også behandlet av Asker 

idrettsråd. 

Søknader på arrangement 

Det skal søkes på vanlig måte om arrangementer i idrettshaller, gymsaler og 

spesialhaller for sesongen 2020/2021. Søknadsskjemaer er elektroniske og finnes 

på Asker kommunes nettsider, https://www.asker.kommune.no/kultur-idrett-og-

fritid/idrett/leie-av-idrettshaller-til-arrangementer/. 
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Frist for søknad om arrangement er: 

 Anlegg og lokaler i Gamle Asker kommune, 20.april 2020 

 Anlegg og lokaler i Gamle Røyken kommune, Forløpende gjennom året 

 Anlegg og lokaler i Gamle Hurum kommune, 1.juni 2020 

 

Koronavirus 

Sesongen 2020/2021 starter etter planen opp ved skolestart. Gitt situasjonen vi har i 

forbindelse med Koronavirus, kan det komme endringer i planene. Informasjon blir 

gitt så snart det foreligger. 

Vennlig hilsen 

Idrett og friluft 

Asker kommune 
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