
 
 

 
REGLEMENT FOR KOMMUNALE IDRETTSHALLER 

 
1. Reglementet gjelder for bruk av kommunale idrettshaller i Fredrikstad kommune. 
 
2. All bruk av idrettshallene skal skje etter inngått avtale med Etat aktive liv. 

Fellesmail: aktiveliv@fredrikstad.kommune.no 
 
3. Ordinære åpningstider 

Hverdager kl. 07.00 – 22.00 
Lørdager/søndager kl. 09.00 – 21.00 
På hverdager skal aktivitetene avsluttes kl. 22.00 Hallen stenger kl. 22.30. 
På lørdager/søndager skal aktivitetene avsluttes kl. 18.00 Hallen stenger kl. 21.30. 

 
4. Parkering av motorkjøretøyer og sykler skal skje på dertil bestemte parkeringsplasser. 
 
5. Unødvendig opphold og støy i vestibyle, garderober og korridorer er ikke tillatt. 
 
6. Røyking er ikke tillatt i hallen og ved hallens inngangsparti. 
 
7. Berusede personer har ikke adgang og det er ulovlig å nyte rusmidler i bygningen. 
 
8. Dyr ikke tillatt i bygningen. 
 
9. Leietaker er selv ansvarlig for oppbevaring av egne eiendeler. 

 
10. Utstyr som brukes under trening/aktivitet eller arrangementer skal settes tilbake i utstyrsrommet 

etter bruk. 
 

11. Kun innesko er tillatt i idrettshallen. Det skal ikke benyttes sko som kan sette merker i 
gulvbelegget.  
Ansvarlig leder/trener/lærer skal påse at utøverne bytter fra utesko til innesko før trening i hallen. 

 
12. Bruk av ball i korridorer, vestibyle, garderober og dusjer er ikke tillatt. 

            
13. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med branninstruks for anlegget, og plassering av rømningsvei og 

slokkeutstyr.  
Nødutgangene skal være fri, og kun brukes til sitt bestemte formål. 
 

14. Ved arrangementer/kamper plikter arrangøren å stille nødvendig antall vakter slik at ordensreglene 
blir fulgt under arrangementet. 
 

15. Ansvarlig leder/trener/lærer skal sørge for at hallen og garderober er ryddig og i orden etter bruk og 
er den siste som forlater bygget. 
 

16. Leietakere skal slukke lys og påse at dører og vinduer er lukket etter trening. Gjelder ikke i  
Kongstenhallen og Stjernehallen. 
 

17. Skader på bygning og/eller utstyr som følge av at reglementet ikke er fulgt, vil leietaker bli gjort 
økonomisk ansvarlig for. 
Ved alvorlige brudd på reglementet vil leietaker kunne bli utestengt. 
 

18. Kontaktinformasjon: 
Vaktmester: 48 21 30 42 / 69 33 85 50 
 

 
Fredrikstad kommune 

   
 

                               Etat Bygg og Eiendom                                        Etat aktive liv 
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