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1 Innledning/bakgrunn 

 
I 2011 ble retningslinjer for bruk av fotballanlegg vedtatt av styret i Bodø idrettsråd (BI) og av 
bystyret i Bodø kommune (BK). Ulike ressurspersoner fra fotballmiljøet bidro underveis i 
prosessen med råd/innspill.    
 
Hovedmålet var å utarbeide retningslinjer som kunne brukes ved fordeling av treningstid til 
fotball i ulike anlegg. Samordning av timefordelingen mellom anleggseiere og likeverdighet i 
fordeling mellom klubber var noen stikkord for arbeidet. 
 
Det ble gjort definisjoner av hva som er “kjernetid” og “ukurant tid” i anlegg, poengsystem 
for ulike aldersgrupper og divisjoner, sammenligning av ulike anleggstyper og størrelser, med 
mer. 
 
Etter innføringen av retningslinjene i 2011 er det kommet nye spillformer i fotball. 3’er- og 
9’er-fotball er innført, og en ny 6. divisjon for seniorer er etablert. I tillegg er det flere av 
klubbene som har opprettet samarbeidslag, med medlemmer på tvers av klubbene.  
Det er også etablert to stk. 11’er-baner, og fire stk. 7’er-baner siden 2011. Dette viser at det 
er behov for en revisjon av retningslinjene. 
 
Høsten 2019 startet arbeidet med revisjon av retningslinjer for bruk av fotballanlegg. Det ble 
etablert prosjektgruppe hvor BI stilte med Frank Aas, Kjell Nikolaisen, Hilde Ånneland. 
Joachim Kildal og Ørjan Berg har representert fotballklubbene. Tor-Ove Falch har 
representert Bodø Spektrum KF, og Rune Lund Sommerseth har representert BK.  
 
Alle fotballklubbene i Bodø kommune er gitt anledning til å uttale seg om de opprinnelige 
retningslinjene i startfasen av revisjonen. Det samme er Bedriftsidretten i Nordland. Forslag 
til de reviderte retningslinjene ble presentert for fotballklubbene før de ble sendt ut på 
høring. Prosjektgruppa mottok kun et høringsinnspill.  
 
I de reviderte retningslinjene er det gjort små endringer på vektingen av ulike 
årsklasser/divisjoner. I divisjonsspill vektes andrelag med halv poengsum. Poeng for 
samarbeidslag tildeles den administrerende klubben. Vinterdrift skal kun utføres på 
godkjente kunstgressbaner hvor det er utført nødvendige miljøtiltak. Til slutt holdes det av 
to timer i Nordlandshallen til korrigering av endringer fra foregående år, og til eventuelle 
fellestiltak for fotballklubbene.  
 
Prosjektgruppa har forutsatt at anlegg nevnt i dette skriv hovedsaklig er, eller blir, likeverdig 
tilgjengelig for alle klubbene. Tilgjengelige anlegg, økonomi, etc. løses mellom anleggseiere 
og Bodø kommune.  

   

2 Saksbehandling 
 
BK v/kulturkontoret koordinerer og samordner innkomne søknader for alle anlegg. 
Timefordelingsgruppen (TG) består av en representant fra henholdsvis Bodø idrettsråd, Bodø 
kommune, Bodø Spektrum KF og Mørkvedhallen SA. TG beslutter i samarbeid med BI først 
tildeling i haller og gymsaler til andre idretter enn fotball. TG holder oversikt med hvilke 
timer som til enhver tid er tilgjengelig til fotball.  
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Anleggseier/driver foretar fordeling som tidligere etter de kriterier som blir avtalt. BI gis 
fullmakt til å godkjenne og endre anleggseiers forslag, for timer tildelt egne 
medlemsorganisasjoner, så fremst dette ikke har større driftsmessige eller økonomiske 
konsekvenser for anleggseier. Anleggseierne administrerer og fordeler selv resttimer som 
blir ledige i løpet av året. Vedtatt kriteriesett benyttes. 
 
 

2.1 Hvem kan søke? 
Fotballklubber og bedriftsidrettslag fra Salten, egenorganisert aktivitet (eks. åpen hall), 
særskilte grupper og andre idretter. Lag fra andre kommuner skal også gis tilgang til 
fotballanlegg i Bodø.  
  
 

2.2 Hvor søke?   
Søknad om treningstid i alle anlegg sendes elektronisk til BK v/kulturkontoret. 
Alle henvendelser om treningstider/arrangementer skal være skriftlig til anleggseier. 

 
Kontakt: idrett@bodo.kommune.no. E-post besvares fortløpende. Tlf. 75 55 50 00 besvares 
på dagtid hverdager.  
 

2.3 Åpningstider/sesong og søknadsfrister 

Anlegg/sesong Åpningstider Søknadsfrist

Nordlandshallen vinterstid 2. januar - 30. april / 1. september - 31. desember 15. november

Nordlandshallen sommerstid 1. mai - 31. august 1. april

Kunstgressbaner vinterstid 2. januar - 30. april / 16. oktober - 31. desember 15. november

Kunstgressbaner sommerstid 1. mai - 15. oktober 1. april

Gymsaler og idrettshaller Følger som hovedregel skoleruta 1. mai

Arrangement og ledige timer Kontinuerlig  
 
Åpningsdatoene er omtrentlige for de forskjellige anlegg. Pga. helligdager, værforhold og 
annet kan de variere noe fra anlegg til anlegg, og fra år til år.  
 
Hovedtildeling for Nordlandshallen og vinteråpne kunstgressbaner gjelder fra 2. januar.  Da 
er forrige sesongs opp- og nedrykk avklart, og klubbene vet i all hovedsak hvilke nye lag de 
skal melde på i seriespillet.   
 
Forespørsler om ledige timer, og tid til arrangement rettes til den enkelte anleggseier. 
  

3 Tilgjengelige anlegg  
 
3.1 Kunstgressbaner vinter: 
Følgende anlegg forutsettes åpen vinterstid: Nordlandshallen sal 1+2+3+4, Aspmyra 
kunstgressbane og Mørkvedlia kunstgressbane.  
 
Nordlandshallen er BKs hovedanlegg for fotball vinters tid fra 1. sept – 30. april. Alle klubber 
som aksepterer retningslinjene i dette skriv vurderes ved tildeling timer i Nordlandshallen. 
Dette innebærer en gjensidig likeverdighet ved tildeling av tid i haller og øvrige 
kunstgressbaner.  
 

mailto:idrett@bodo.kommune.no


Side 5 av 10 

Kriteriene med vekttall nevnt senere i dette dokument benyttes, også ved fordeling i 
Nordlandshallen. Kriteriene er overførbare til andre idretter med seriespill i divisjoner. 
 
Brøyting/kosting/salting av utendørs kunstgressbane utføres innenfor ordinær arbeidstid på 
dagtid hverdager. Lagene må akseptere at forholdene ikke blir optimale til enhver tid. Er det 
mindre bra forhold får lagene trene på snødekt bane eller andre steder. 
 
Vinterdrift skal kun gjøres på kunstgressbaner hvor det er utført tiltak for forsvarlig 
håndtering av snø, som f.eks. godkjent område for snødeponi og granulatfangere i 
vannkummer.  
 
Fra 16. oktober er intensjonen at de øvrige kunstgressbanene skal ha belysningen på fram til 
snøen legger seg for godt for vinteren. Vurderinger gjøres av BK fra uke til uke.  
 
 
3.2 Kunstgressbaner sommer 
Sommerperioden gjelder fra 1. mai til 15. oktober. Fra sesongstart 2020 er det i Bodø 
kommune følgende kunstgressbaner: 

• Ti stk. 11’er-baner: Tverlandet, Mørkvedlia, Stordalen, Nordlandshallen, Bankgata 11èr, 
Aspmyra, Aspmyra stadion, Løpsmark, Skjerstad, Saltstraumen.  

• Syv stk. 7’er-baner: Bankgata, Limyra, Alstad, Grønnåsen, Rønvik, Saltvern, Bodøsjøen. 
 
Det er ulike anleggseiere og på flere av banene er det vertsklubbavtaler om bruk.  
 
 
3.3 Gymnastikksaler:  
Alstad b+u, Aspåsen, Bodøsjøen, Grønnåsen, Hunstad b+u, Mørkvedmarka, Rønvik 1+2, 
Saltvern b+u, Støver, Tverlandet skole 1+2, Østbyen. 
 
Tildeling til fotball gjøres innenfor ledig tid etter at øvrige (innendørs)idretter er tildelt tid. 
Skoleruta følges, dvs. i helger og på helligdager og i skolenes ferier er anlegget stengt.  
Primært for aldersgruppen 7 – 12 år. Aktivitet for barn bør være ferdig innen kl 20:00.  

  
Praktiske opplysninger om de enkelte gymsaler finnes på www.bodo.kommune.no/kultur.   
 
 
3.4 Idrettshaller:  
Bankgata flerbrukshall, Stordalshallen, Nordstrandahallen, Bodøhallene, Mørkvedhallene B + 
C og Tverlandshallen.  

 
Idrettshallene vil som hovedregel være forbeholdt innendørs idretter. Eventuell tildeling til 
fotball gjøres innenfor ledig tid etter at øvrige (innendørs)idretter er tildelt tid.  
 
Ettersom det ikke er ordinær gymsal i bydelen Skivika/Løpsmark, tildeles det timer til de 
yngste fotballagene, fra denne bydelen, i Nordstrandahallen. Denne tildelingen følger 
skoleruta. 
 
Praktiske opplysninger om de enkelte idrettshaller finnes på 
www.bodo.kommune.no/kultur. 
 

http://www.bodo.kommune.no/kultur
http://www.bodo.kommune.no/kultur
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3.5 Mørkvedlia gressbane 
Gressbanen er en del av friidrettsanlegg på Mørkvedlia. Etter etableringen av flere 
kunstgressbaner har BK av økonomiske årsaker lagt opp til minimums- drift og bruk av 
gressbanene. Gressbanen vil som hovedregel være forbeholdt friidrett. Det tillates ikke 
fotballaktivitet samtidig som friidrettstreninger.  
 
Det avvikles ikke terminfestede kamper på gressbanen. 
 
 
3.6 Drift av anlegg og forbehold om økonomi 
Forutsigbare åpningstider og bruk av anlegg betinger tilstrekkelig økonomi til drift. 
Kostnadene dekkes via budsjettvedtak i bystyret og ved egenbetaling fra klubbene. Årlige 
budsjettvedtak avgjør om tilbudet må reduseres eller kan utvides. 
 

4 Diverse retningslinjer 
 
4.1 Lokal tilhørighet  
Det skal bestrebes at lagene får trene og ha kamparena der de har en lokal tilhørighet. Der 
det ikke er nok treningstid, men det ut ifra utregning er rett på mer, er det eldre 
ungdommer/ voksne som bør flytte på seg.  
 
 

4.2 Deling av bane/hall/sal 
I alle anlegg skal det som hovedregel alltid være minst to lag som deler aktivitetsflaten. 
Dette gjelder for alle årsklasser. 
 
 

4.3 Anbefalt treningstidsrom 
Barn 6 - 12 år bør avslutte trening senest kl. 20:00. 
Voksne 20+ får i hovedsak tildelt tid etter kl. 20:00. 
 
Elite og 1. div gis i hovedsak prioritet til å trene hvor og når de ønsker, innenfor egen klubbs 
tildelte tid.  
 
Treningstid tildeles fotballklubbenes hovedlag. Klubbene må selv vurdere fordelingen av 
treningstid innad i klubben mellom egne lag; barn, unge og voksne. 
 
 
4.4 Kamp/arrangement – konsekvenser for trening 
Arrangement/kamp går foran trening. Kunstgressbaner prioriteres brukt til serie- og 
cupkamper. NFF Nordland og BK avklarer årlig i januar hvilke baner og på hvilke tidspunkt 
det skal avholdes seriekamper, inkludert reservetid for avvikling av omberammede kamper.   
Tid til arrangement/turneringer tildeles kontinuerlig.   
 
Hvis treningstimer til et elitelag utgår kan dette løses på følgende måte, i prioritert 
rekkefølge: Det tas timer fra egen klubb, det tas timer fra den respektive idretten eller det 
tas timer fra andre idretter. 
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4.5 Ubenyttede timer 
Lag som innen tre uker etter annonsert oppstart ikke har møtt, og heller ikke har orientert 
anleggseier eller BI om årsak, fratas tildelt time. Alle som oppdager ubenyttede timer bes 
varsle anleggseier eller BI, slik at timer kan omfordeles.  
 
 
4.6 Samordning mellom anleggseiere 
Det forutsettes at samtlige anlegg kommunen eier helt eller delvis, eller gir støtte til, følger 
disse retningslinjene. Dette punkt er et forhold mellom kommune og anleggseiere.  
 
 

4.7 Leiepriser  
Bystyret vedtar årlig betalingssatsene for bruk av kommunale anlegg. Barn/ungdom gjelder 
til og med 19 år. De til enhver tid gjeldende leiepriser finnes på disse nettsidene:  
 
Anlegg eid av Bodø kommune: www.bodo.kommune.no/kultur/   
Anlegg eid av Bodø Spektrum KF: www.bodospektrum.no  
Anlegg eid av Mørkvedhallen SA: www.morkvedhallen.no  
 

5 Definisjoner av anleggsstørrelser og kjernetid  
 
Tildeling av treningstid baseres på det antall lag klubbene har i ulike årsklasser og divisjoner 
ved avsluttet siste sesong. Fasit etter opp- og nedrykk brukes ved poengberegning.   
 
Ut fra en oversikt over alle idrettsanleggene i kommunen, blir tid til vedlikehold/renhold og 
eventuelt andre tider trukket fra (åpen hall, kultur, særskilte grupper, skolens bruk, etc.). De 
resterende tidene vil utgjøre den totale mengden treningstid som fordeles til lag eller 
grupper ut ifra en fordelingsnøkkel, der noen prioriteres framfor andre.   
 
 
5.1 Sammenligning av ulike anleggstyper/ størrelser 
For å beregne fordeling av korrekt/rettferdig antall kjernetider til fotballagene, er det 
nødvendig med felles definisjon av ”verdien” av treningstimer på ulike anleggstyper og 
størrelser, inne og ute. Med utgangspunkt i størrelsen av en idrettshall gis følgende 
sammenligninger:  
 
En idrettshall = ½ 11’er-kunstgressbane = sal nr. 1,2,3 i Nordlandshallen = 1/3 sal nr. 4 i 
Nordlandshallen = 2 gymsaler.  
 

Bankgata flerbrukshall har større hallflate enn andre idrettshaller. Det er tildelt timer til de 
yngste fotballagene i hallen. Hver sal regnes som to gymsaler. 1/3 sal i Bankgata flerbrukshall 
= 2 gymsaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bodo.kommune.no/kultur/
http://www.bodospektrum.no/
http://www.morkvedhallen.no/
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5.2 Kjernetid i anleggene 
Kjernetiden defineres slik:  

Ukedag Klokkeslett Antall timer

Mandag kl. 16:00 - 22:00 6 timer

Tirsdag kl. 16:00 - 22:00 6 timer

Onsdag kl. 16:00 - 22:00 6 timer

Torsdag kl. 16:00 - 22:00 6 timer

Fredag kl. 16:00 - 20:00 4 timer

Lørdag - Ingen

Søndag kl. 18:00 - 21:00 3 timer

Sum kjernetid per uke 31 timer  
Tabellen viser definerte kjernetider i anlegg. 
 
Dette betyr ikke at alle anlegg er åpen og tilgjengelig til enhver tid. Gymsalene vil 
eksempelvis ha stengt lørdager og søndager.  
 

5.3 Tilgjengelige kjernetimer vinterstid 13 år +  
Tilgjengelige kjernetimer 13 år + Antall timer

Aspmyra kunstgressbane (2 halvdeler) 56

Mørkvedlia kunstgressbane (2 halvdeler) 56

Nordlandshallen (sal 1 - 6) 186

Sum 298  
 
Antall tilgjengelige timer kan variere fra år til år.  
 
I Nordlandshallen vil 184 kjernetimer fordeles til klubbene. Én time holdes av for å korrigere 
endringer fra fjoråret (time 185), og én time holdes av til eventuelle fellestiltak for klubbene 
(time 186). 
 
 

5.4 ”Ukurant” treningstid  
Ukurant tid, før kl 16:00 og i helger, er ofte tilgjengelige timer som kan brukes til trening. 
Ved tildeling av ukurant tid bestrebes også at fordelingen gjøres likeverdig mellom klubber.  
 

6 Fordeling mellom klubbene og intern fordeling i klubbene. 
Fordeling av treningstimer baseres på klubbenes antall lag i ulike klasser og divisjoner ved 
sesongslutt. I enkelte tilfeller må det utøves skjønn ved tildelingen. Slike vurderinger gjøres 
fra sak til sak.  
 
Det er utarbeidet et vekttallsystem for beregning av fordeling mellom klubbene, basert på 
alder, spillform og divisjoner. Det er hovedlaget som tildeles en viss mengde tid. Deretter 
anbefales klubbene å fordele timer til egne lag ut fra poengsystemet under. 
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6.1 Vekting av ulike årsklasser, spillformer og divisjoner 
Kode

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

VektingÅrsklasser, spillformer og divisjoner

Gymsaler

Nordlandshallen/ 

kunstgressbaner

Senior 1. divisjon (herrer) 15 poeng

Elite (herrer) 20 poeng

4

6

6

1

poeng

poeng

poeng

4

3

Særskilte behov 7-12 år

3'er-lag (6-7 år)

5'er-lag (8-9 år)

7'er-lag (10 - 11 år)

9'er-lag (12 år)

7'er-lag (13 år +)

2

9'er-lag (13 år +)

11'er-lag (14 - 19 år) 8

6

Senior 6. divisjon (herrer)

20

poeng

poeng

poeng

poeng

poeng

6

8

8

12

4 poeng

15

10

Elite (damer)

Senior 5. divisjon (herrer)

Senior 4. divisjon (herrer)

Senior 3. divisjon (herrer)

Senior 1. divisjon (damer)

Senior 2. divisjon (damer)

Senior 2. divisjon (herrer)

poeng

Særskilte behov 13 år +

poeng

poeng

poeng

poeng

poeng

poeng

poeng

 
Tabellen viser vekting av forskjellige årsklasser, spillformer og divisjoner. 
 
Poengene for samarbeidslag tildeles den administrerende klubben. I samarbeidsavtalen bør 
det fremkomme hvordan timene fordeles samarbeidsklubbene imellom. 
 
I divisjonsspill (kode I – R) vektes andrelag med halv poengsum. Det vil si at hvis en klubb har 
to påmeldte lag i f.eks. 5. divisjon vektes det ene laget med full poengsum (6 poeng), og det 
andre laget med halv poengsum (3 poeng). 
    
 

7 Fordeling treningstid vinter  
 
Vekttallsystemet tar utgangspunkt i tilgjengelige treningstimer til fotball i alle anlegg. Dette 
gjelder idrettshaller, gymsaler, Nordlandshallen og de vinteråpne kunstgressbanene. 
 
Tilgjengelige gymsaltimer vil variere fra år til år. Tilgjengelige treningstimer vinterstid 13 år + 
er i hovedsak lik fra år til år. 
 
Berettiget antall timer i gymsaler beregnes ut fra påmeldte lag fra 12 år og ned. 
Berettiget antall timer i Nordlandshallen beregnes ut fra påmeldte lag fra 13 år og opp. 
 
Fotballklubbenes påmeldte lag, som avsluttet foregående sesong, legges inn i en matrise.  
Alle avsluttende lag i seriespillet ganges med vektede poeng iht. disse retningslinjenes punkt 
6.1. 
 
Vekttallene summeres for hver fotballklubb, og fordeles på henholdsvis 12 år og yngre, og 13 
år og eldre. 
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Antall påmeldte lag, og dermed vekttallene, varierer fra år til år. Selv om en fotballklubb får 
flere eller færre lag, så er det den samlede endringen blant alle fotballklubbene som har 
størst betydning for endring i berettiget antall treningstimer.  
 


