RETNINGSLINJER FOR FORDELING AV TRENINGSTID TIL LANDHOCKEY I
KOMMUNALE IDRETTSHALLER
1 Generelle retningslinjer
1.1 Rammer for fordelingen
a) Oslo og Akershus Bandyregion er av Oslo Idrettskrets gitt oppgaven med å fordele
treningstid i de kommunale idrettshallene etter kl. 16.00 på hverdager, og i helgene.
b) Hallfordelingen gjøres hvert år og gjelder for perioden 15. august til 31. mai.
c) Treningstid og arrangementstid tildeles kun klubber tilknyttet Oslo Idrettskrets.
d) Retningslinjene revideres ihht de vedtak som fattes av styret i Oslo Idrettskrets.

1.2 Kvalifiserte klubber
a) Deltagelse forutsetter at klubben er medlem av Norges Bandyforbund og har lag i seriespill
i regi Hockeyseksjonen/Oslo og Akershus Bandyregion.
b) Følgende lag kvalifiserer til treningstid i de kommunale idrettshallene:
- Minirunde
- G11-14
- G14-19
- J11-19
- Senior kvinner og menn
- Old Girls / Old Boys / Veteran

1.3 Generelle føringer
a) Klubber med barne -og ungdomsaktivitet vil bli prioritert i de idrettshallene de naturlige
har geografisk tilhørighet til.
b) Klubber som gjennomfører rekrutteringstiltak for barn og ungdom kan prioriteres i de
idrettshallene de naturlig har geografisk tilhørighet til
c) Treningstiden før kl. 20.00 på hverdager skal være forbehold barn- og ungdom. Som
hovedregel skal minimum 90 % av utøverne i en treningsgruppe være under 25 år.
d) Fordelingen skal sikre barn og unge kortest mulig reisevei.
e) Fordelingen skal sikre likestilling mellom kjønnene.
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2 Treningstid
2.1 Fordelingsrutine
a) Fordelingsprosessen skjer i følgende rekkefølge:
i.
Oslo og Akershus Bandyregion gis mulighet til å sette av tid til spesielle tiltak.
Tiltakene skal være forankret i langtidsplanen vedtatt på årsmøtet til regionen.
ii.
Fordeling mellom klubbene: Treningstider fordeles mellom klubbene. Fordelingen
gjøres av administrasjonen i Oslo og Akershus Bandyregion og godkjennes av serie
komitéen gitt at den består av minimum 3 medlemmer fra 3 ulike klubber. Hvis ikke
gjøres fordelingen fult ut av administrasjonen. Det gjøres først en skjønnsmessig
vurdering av mengden tid som holdes av til idrettene nevnt i punkt 2.4. Deretter
fordeles den resterende tiden etter retningslinjenes punkt 2.5.
b) Treningstidfordelingen skal være klar fra Oslo og Akershus Bandyregion primo
september/oktober.

2.2 Grunnlag for utregning – haller
a) Standardhallen, med mål tilnærmet lik 45 x 25 m (en håndballbane med sikkerhetssoner),
telles som 1.
b) De mindre idrettshallene teller halvparten – 0,5.
c) For basketball teller baskethallene (32 x 20 m) som 1.

2.3 Grunnlag for utregning
a) Tildelingskriteriene er veiledende.
b) Grunnlaget for tildelingen vil baseres på omfanget av terminfestede aktiviteter som
fullførte foregående sesong, samt antall lag påmeldt kommende sesong.
c) Aktivitet som teller med, er fra minirunde lag.
d) For å telle med må den terminfestede aktiviteten avholdes med jevnt intervall og strekke
seg over minimum halv sesong.
e) Der det gjennomføres alternative konkurranseformer som erstatning for ordinært
seriespill (minirunder, rangeringsspill og lignende), teller de lag som har gjennomført
minimum 50 % av den terminfestede aktiviteten.
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2.4 Skjønnsmessig vurdering
a) Grunnlaget for denne vurderingen er omfanget av konkurransevirksomhet foregående
sesong, antall påmeldte lag kommende sesong og eventuelle planlagte rekrutteringstiltak.
Det må foreligge konkrete planer for nevnte tiltak, som innrapporteres samtidig med
lagspåmeldingen.
b) Alle seniorlag teller like mye uavhengig av nivå / divisjon tilhørighet.
c) Det gjøres en skjønnsmessig fordeling for tiden mellom 16:00-18:00 fra mandag til fredag.
Der det lar seg gjøre skal administrasjonen fordele tiden mest mulig likt mellom alle
påmeldte klubber uavhengig av antall påmeldte lag. Klubber som ønsker seg tid mellom
16:00-18:00 må gi beskjed om dette til administrasjonen før fordelingen gjøres.

2.5 Matematisk fordeling
a) For klubber som ikke er inkludert i punkt 2.4 gjøres det en matematisk utregning. Dette
gjøres ved å regne ut et samlet vekttall for hver enkelt klubb, som igjen brukes til å regne
ut antall timer klubben skal tildeles.
b) Et lag regnes som barnelag fra og med G/J 6 – G/J 12 (minirundelag). Barnelag vektes til
0,5 pr lag
c) Et lag regnes som ungdomslag fra og med G/J11 – G/J19 der det spilles etter tilsvarende
regler som senioraktiviteten (antall spillere og banestørrelse), dog ikke tidligere enn 11årsklassen. Ungdomslag vektes til 1,0 pr. lag.
d) Seniorlag gis 1,0 pr. lag.
e) Old Girls / Old Boys / Veteran vektes til 0,0 pr. lag.

2.6 Avkortning for idrettslag med tilgang på privateide haller
a) Det gjøres avkortning for klubber /idrettslag som eier egen hall, i samarbeid med Oslo
Idrettskrets.

3 Regler for forvaltning av treningstid
3.1 Varslet uteblivelse
a) Klubbene plikter å melde fra om planlagt uteblivelse på grunn av sen oppstart eller tidlig
avslutning av sesong.
b) Melding sendes skriftlig til Oslo og Akershus Bandyregion.
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3.2 Omfordeling av treningstid
a) Ledig tid som følge av varslet uteblivelse kan omfordeles av administrasjonen i Oslo og
Akershus Bandyregion.
b) Tid som ikke omfordeles i henhold til 3.2.a forvaltes midlertidig av halldrifter til lokale tiltak.
c) Tid tildelt lag som trekkes fra seriespill, vil som hovedregel bli omfordelt.

3.3 Brudd på hallenes ordensreglement
a) Ved brudd på hallens ordensreglement skal bruker gis en advarsel. Ved annen gangs
forseelse omfordeles treningstiden.
b) Ved gjentatte eller særskilt grove brudd på hallens ordensreglement kan bruker fratas
rettigheter i en periode på inntil 3 år. Et slikt vedtak kan kun fattes av OIKs styre og/eller
anleggseier.
c) Omfordelt treningstid forvaltes av halldrifter til lokale tiltak.

4 Arrangementstid (lørdager og søndager)
a) I helgene skal de kvalifiserte idrettene (ref. punkt 1.2 OIK retningslinjer for fordeling av
treningstid) prioriteres slik at de kan avholde seriespill og stevner. Særkretsene fremmer
arrangementsbehov på vegne av sine lag.
b) Arrangør må bestille minimum halve arrangementsdager. Bestillingen som gjøres i
hallfordelingen gjøres bindende 1. september, og kan etter dette fravikes etter avtale med
halldrifter.
c) Arrangementer som skal avholdes i perioden 15. august til 1. september behandles
spesielt da arrangøren(e) gjerne trenger tidligere avklaring enn det den normale
fordelingsprosessen legger opp til. Ønsker meldt inn før 1. januar behandles samlet. Etter
dette blir bestillinger behandlet fortløpende og etter «første mann til mølla»-prinsippet.
d) Ledige timer i helgene (etter hallfordelingen) forvaltes av halldrifter etter de retningslinjer
som er gitt i driftskontrakten med Oslo kommune.

5 Klagemulighet
a) Førstegangs klageinstans for fordeling av treningstid er styret i Hockeyseksjonen.
b) En eventuell anke av Hockeyseksjonens vedtak sendes til Forbundsstyret.
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