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Utleie av Nidarøhallen 1.9-2003 til 30.04-2004 
Kretsen har nå fått halltid for neste sesong, tiden skal brukes til trening for klubbene. 
Nidarøhallen D2 har standard størrelse, 20 x 40 meter, Nidarøhallen C er noe mindre. Det er vant og mål 
i begge hallene. 
 
Klubber som er interessert i å leie tid av kretsen må søke før 1.juli. Søknader kretsen får etter den tid vil 
kun bli vurdert hvis det er noe tid ledig. Søknadsskjema fylles ut på våre websider: 
http://www.stbk.com/skjema/ 
 
Det må stå hvem som skal bruke tiden (alder og kjønn). Den må også inneholde når dere vil trene, helst 
med et eller to alternativer. Fordeling vil bli foretatt etter følgende vurderinger: 

- Størrelse på klubb \ lag 
- Antall lag i seriespill 
- Betalingsevne ved tidligere leie 
- Om klubben har en egen hall 

 
Lag som ikke bruker sin tid kan miste den igjen. Lag som ikke rydder etter seg kan miste sin tid uten 
noen advarsel. Når det er messer i Nidarøhallen så er det ikke trening, liste over alle dager vil bli delt ut i 
god tid før første trening. Betaling skjer på etterskudd, minst 2 ganger pr år. Avbestilling av treningstid 
må skje senest 14 dager før trening. 
 
Prisen pr time er: 
  09:00-16:00  
Hall 19:00-21:30 21:30-23:00 16:00-19:00 
Nidarøhallen C 120 102 Gratis 
Nidarøhallen D2 153 120 Gratis 
 
Prisene gjelder ut 2003, nye priser kan kommer fra 1.1 2004. Det er kommunen som bestemmer prisene. 
I tillegg kommer 5 kr i administrativt gebyr per trening, som går til kretsen. 
Årsaken til at det er gratis mellom 16:00-19:00 er at den tiden skal prioriteres unge spillere (under 18 år) 
 
Tiden vi leier ut er: 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  
Nidarøhallen C 20:30-21:45 20:30-21:45 20:30-21:45 20:30-21:45  
 21:45-23:00 21:45-23:00 21:45-23:00 21:45-23:00  
 
Nidarøhallen D2  16:00-17:00*   16:00-17:00* 
  17:00-18:30*   17:00-18:30* 
  18:30-20:00   18:30-20:00 
  20:00-21:30   20:00-21:30 
  21:30-23:00   21:30-23:00 
 
*) Forbeholdt unge spillere (under 18 år). 
Det er mulig at tidsintervallene forandres noe ved tildeling av tid. 
 
Ut av erfaring fra tidligere år så er det enklest å få treningstid i Nidarø C og på fredager. 
 
PS! Hvis noen vil ha gratis trening i Nidarøhallen E (ca like stor som en gymsal), så må de kontakte 
Henrik Møller i Trondheim Bydrift, tlf 72 54 00 00. 
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