REGLEMENT FOR IDRETTSANLEGGENE I MOSS KOMMUNE
1. Definisjon:
Med idrettsanleggene menes her idrettshallen
og svømmehallen i Mossehallen og Høienhald,
utebanene og garderobeanleggene på Melløs,
Ørejordet, Reier, Refsnes, og Bellevue samt
gymsalene ved kommunens skoler.
Reglene gjelder utleie til lag/foreninger,
kretser, særforbund og andre til trening,
stevner og andre arrangementer.
2. Trening:
Treningstidene ved Mossehallen og
uteanleggene fastsettes foran hver sesong
etter møter med brukerne. Moss kommune er
ansvarlig for at fordelingen av treningstidene
skjer på en rettferdig måte.
Åpningstidene ved kommunens idrettsanlegg
er for tiden som følger:
Mossehallen
Man – tor
kl 0800 – 2200
Fredager
kl 0800 – 2100
Lørdager
kl 0930 – 1730
Søndager
kl 1100 – 1930
Uteanleggene:
Man – fre
kl 0800 – 2100
Lørdager
kl 0930 – 1730
Søndager
kl 1100 – 1930
Det tas forbehold om endringer, som på
forhånd skal varsles brukerne.
Garderobene skal være forlatt senest 20
minutter etter at treningen er avsluttet.
Det skal alltid være en ansvarlig leder over
18 år tilstede under treningen. Lederen skal
ikke forlate treningen eller garderobene før
alle har forlatt lokalene.
3. Spesielt for Mossehallen:
I Mossehallen er det viktig å merke seg
følgende regler:
Fottøy som brukes utendørs skal ikke
benyttes inne og sko med svart såle er ikke
tillatt. Det er bare tillatt med piggsko
beregnet for innendørs bruk.
Følgende klister er tillatt i hallen:
Grepp direct, Grepp Spray og klister på tube.
Tyggegummi er ikke tillatt i hallen.
Sand fra hoppegropen skal feies tilbake i
gropen straks etter bruk.
Leietaker er ansvarlig for å sette opp fysiske
sperringer til banene ved kamper og
arrangementer. Leietaker er også ansvarlig
for å sikre mål og annet utstyr.
Anmodninger/påbud fra kommunens
mannskap skal respekteres.
For svømmehallen gjelder egne regler som
skal følges.
4. Arrangement
Ved arrangement, stevner og kamper skal
det betales en leie som tilsvarer 17,5% av

brutto billettinntekter, dog minimum
gjeldende timepris.
Ved arrangementer for barn/unge under 18
år gjelder egne regler. Ta kontakt med Moss
kommune.
Ved større arrangement kan leieprisen
avtales på forhånd, dog med utgangspunkt i
gjeldende timepriser. Dersom arrangementet
strekker seg utover den normale arbeidstiden
til de ansatte ved idrettsanleggene, må det
betales en overtidskompensasjon pr. time
etter gjeldende prisliste. Dette skal avtales på
forhånd. Adgangskort utstedt av arrangøren
skal regnes med i brutto billettinntekt.
Adgangskort utstedt av Moss kommune,
Norges Idrettsforbund, særkretser og
presseforbund skal imidlertid ikke regnes
med i billettinntekten.
Leietaker er selv ansvarlig for at anlegget er i
forskriftsmessig stand i henhold til de til
enhver tid gjeldende konkurranseregler.
Leietaker skal selv stille med billettører og
vaktmannskaper. Kommunens
kontrollopplegg/skjemaer skal benyttes.
Leietaker må selv betale evt. politi- og
branntilsyn.
5. Spesielt for skolenes gymsaler:
Søknad om leie av gymsaler sendes hvert år
innen fastsatt frist til Moss kommune som
foretar fordelingen av treningstider for
kommende skoleår. Det er ikke anledning til
å benytte gymsalene i skolens ferier eller
fridager.
Sko med svarte såler, piggsko eller utesko er
ikke tillatt. Det skal alltid være en voksen
leder tilstede under trening. Skolene skal
underrettes i god tid om når treningen skal
starte for sesongen. Timer som ikke blir
benyttet skal meldes fra til kulturkontoret.
Påbud/reglement fra skolen skal overholdes,
og brudd på dette kan medføre opphør av
tildelte treningstider. Skader som blir påført
gymsalene belastes leietaker.
6. Generelt
Salg av kiosk-/kafévarer og reklameplass
avgjøres av kommunen.
Rusmidler skal ikke forekomme på
idrettsanleggene. Det er ikke tillatt å røyke i
eller utenfor inngangen til de kommunale
idrettsanleggene.
Tildelte tider som ikke benyttes, og som ikke
er sagt opp innen 14 dager, vil bli fakturert.
Kommunens kontrollører/ mannskaper er til
enhver tid den utøvende myndighet på
idrettsanleggene. Brudd på disse reglene kan
føre til bortfall av tildelt treningstid.

Vedtatt av Kulturutvalget 21.04.99 – med
endringer som følge av struktur- og lovendringer.

