Prisliste for leie av anlegg ved Norges idrettshøgskole
for skoleåret 2017/2018
2-pris system:
Langtidsleie kr/time (Denne timeprisen benyttes kun på tildelt tid gjennom den årlige søknadsrunden 31. mai)
Sporadisk leie kr/ time (Benyttes ved all booking som skjer utenom tildelte tider gjennom søknadsrunden 31. mai)

Idrettshallen
Hele hallen, 3500 kvm
Hallen er oppmerket for fotball og 60-m. Den kan deles opp i 3 haller m/ nedsenkbare vegger
Hall 1
Håndball (1), basketball (1), volleyball (2) eller langbane, badminton (4), tennis (1)
Hall 2
Håndball (1), basketball (1), volleyball (3), badminton (4), tennis (1)
Hall 3
Håndball (1), basketball (1), volleyball (3), hoppegroper til lengde og tresteg, 2 kasser for
stavsprang, kastsegl, klatrevegg.

2 090,- 2 350,760,- 840,760,-

840,-

760,-

840,-

Auditorium - undervisningslokaler - teorirom
Auditorium A
300 plasser – krever leie av AV-tekniker ved større arrangement. Må avtales i god tid.

1 680,-

Projektor, CD/DVD,OH, flipover, WB-tavle (fast og mobil), PC, faste og trådløse mikrofoner,
3 trådløs ”mygg” . Kontakt servicetorget for utlevering av mikrofoner.

Auditorium B og C
60 plasser

610,-

Projektor, DVD, flipover, WB-tavle

Auditorium D

1 200,-

152 plasser
Projektor (4K) med 3,5 meter lerret, kontakter for standard tilkoblinger til PC/Mac/mobile enheter,
Microsoft Surface Hub, PC, dokumentkamera, 2 stk SmartKapp Whiteboard, kamera for videoopptak,
høyttalere, faste og trådløse mikrofoner samt "mygg", taleslyngeanlegg.

Leie av AV-teknikker
Dagtid 0800 – 1600
Kveldstid hverdager 1600 – 2200
Lørdager/ søndager 0800 – 1800

950,1 260,1 260,-

Brukerveiledning for projektor er slått opp i alle Auditorium og teorirom.
Utskrift av brukerveiledning finnes på www.nih.no/utleie
Undervisningsrom – 106, 107, 15A, 15C, 16C, 17A, 17C
Projektor med 2,5 meter lerret, kontakter for standard tilkoblinger til PC/Mac/mobile enheter,
Microsoft Surface Hub, PC, dokumentkamera, 1 stk SmartKapp Whiteboard, kameraer for videoopptak
og fjernundervisning, høyttalere, faste og trådløse mikrofoner samt "mygg".

106 (60 plasser)

490,-

107 (50 plasser)..

490,-

A15 (28 plasser)

Åpner 20. november

410,-

C15 (40 plasser)

Åpner 20. november

450,-

C16 (40 plasser)

Åpner 20. november

450,-

A17 (16 plasser)

Åpner 20. november

410,-

C17 (40 plasser)

Åpner 20. november

450,-

Møterom
Grupperom – 008, 077, 078 og 109
6-12 plasser

240,-

Kunstgress – fotball
Dagens dekke ble lagt sommeren 2016 med undervarme for helårsbruk.
Ved store snømengder må forsinkelser og avkortet spilletid påregnes – det gis ingen refusjon
på leie av kunstgress pga. værforhold.
Ved fotballkamp (mer enn 40 min omgang) kreves minimum 2 timers leie
Kunstgress, 1/1-bane – vintersesong oktober-april
Kunstgress, 1/2-bane – vintersesong, oktober-april
Kunstgress, 1/1-bane – sommersesong mai-september
Kunstgress, 1/2-bane – sommersesong, mai-september

1 650,- 1 830,990,- 1 110,830,- 910,510,- 560,-

Friidrettsbane
Friidrettsbane
Kunststoffdekke, Sportan. 6 løpebaner 400-m, lengdehopp (2), høydehoppanlegg.

530,-

620,-

Bandybane – bandybua – start/målområde
Sommerhalvåret er dette en grusbane. Grusbanen kan ikke benyttes grunnet fare
for skader på fryseanlegg under grus.
Bandybane
Kunstisbane som normalt er islagt i perioden 1. november – 1. mars.

840,- 920,-

Sekretariat (u/kiosk) ved bandybanen pr. time
Sekretariat (u/kiosk) ved bandybanen pr. dag

630,2 620,-

Start/målområde pr. time
Start/målområde pr. dag

630,2 620,-

Tennisbaner - utendørs
Tennisbane 1
Tennisbane 2

Ingen utleie
Ingen utleie

Uteområder - gressletter
Gresslette, start/målområde
Dagsleie (over 4 timer)
Gresslette nedenfor kunstgress kan leies til løkkefotball og lignende aktivitet.
Underlaget er ujevnt og må brukes med forsiktighet med tanke på skader som kan oppstå.

630,2 620,-

Diverse tjenester - ekstrakostnader
Leie utover skolens ordinære åpningstid

630,-

Ekstra renhold ved større arrangement
Av-teknikker
Projektor for pc
Musikkanlegg
Stoler (klappstol)
Bord (hvite plastbord, 60cm x 120cm)

630,fra 950,220,240,20,- pr stk
50,- pr stk

Kantine
Kantine

Ingen utleie

Gymnastikksaler – åpen fra 20. november
Sal 1
(30x20m) Basketball (2), badminton (3), volleyball (2)
Sal 2A

640,- 710,-

Ingen utleie

Sal 2B
(15x20m) Basketball, badminton og volleyball.

400,- 430,-

Sal 3
Turnsal for frittstående med reuthergulv og turnapparater.

Ingen utleie

Sal 4
(140 kvm)Kan brukes til dans, aerobics og kampidretter.

360,- 400,-

Svømmehallen – åpen fra 20. november
Sikkerhetskrav:
1 godkjent livredder på land pr. 30.de svømmer. Livredderkurs ikke eldre
enn 1 år. Leietaker selv er ansvarlig for livredder, dokumentasjon må forevises før tilgang.
Svømmebasseng - ordinær vanntemperatur, 26-28 grader
25m langt, 6 baner, 2 enmeter og 1 tremeter sviktbrett, 1 tremeter og 1 femmeter fast.

1 360,- 1 540,-

Svømmebasseng, 1/2 basseng (bane 1-3, sviktbrett 1 m og 3 m, fast 3 m)

790,-

880,-

Svømmebasseng, 1/2 basseng (bane 4-6, sviktbrett 1 m, fast 5 m)

790,-

880,-

Plaskebasseng - 32-34 grader
12,5m langt, 8m bredt, dybde 0,65-0,80 m. Egner seg til svømmeopplæring og
babysvømming.

870,-

950,-

NB: Helgetillegg (pr time) ved leie av basseng

550,-

550,-

NBNBNB!!!

1 leietime i basseng = 45 minutter bassengtid NBNBNB!!!

Kombihallen - stengt frem til våren 2018
Garderober – åpen fra 20. november
Ved leie av haller, saler og baner er garderober tilhørende leieobjekt inkludert i prisen. Dersom en kun ønsker å
leie garderober er det åpnet for dette ved garderobene for bandybanen/kunstgresset.
Garderobe N1
Garderobe N2

290,290,-

Garderobe N3
Garderobe N4

290,290,-

Treningssenter – åpen fra 20. november
Gruppetreningsrom
Spesialsal for aerobic og lignende. Leies kun ut etter spesiell avtale.
Sykkelsal
Moderne sykkelsal med musikkanlegg. Leies kun ut etter spesiell avtale.
Styrkerom
Leies i utgangspunktet ikke ut i skolens åpningstider. Leies kun ut etter spesiell avtale.

Kastbane - stengt frem til høsten 2018
Asfaltbane- stengt frem til høsten 2018

810,2 810,2 810,-

