
 

Bruk av treningsrommet - Sørfoldhallen 
 

 

Tid  Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag   Lørdag  Søndag  

0700 
0800 

Prioritet ansatte i   
Sørfold kommune  

Prioritet ansatte i   
Sørfold kommune 

Prioritet ansatte i   
Sørfold kommune 

Prioritet ansatte i   
Sørfold kommune 

Prioritet ansatte i   
Sørfold kommune 

  

0800 

1500 

Disponert av skolene / 

Sørfold kommune 

Disponert av skolene / 

Sørfold kommune 

Disponert av skolene / 

Sørfold kommune 

Disponert av skolene / 

Sørfold kommune 

 

Disponert av 

skolene / Sørfold 

kommune 

  

Kl. 10-12:  
Sørfold 

Helsesportslag  

1500 

1630 

Sørfold kommune og 

private bedrifter etter 
avtale 

 

Reservert for 

lukket gruppe. 

Sørfold kommune og 

private bedrifter etter 
avtale 

Reservert for 

lukket gruppe. 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

             Stengt 
 1630 

1730 
Sørfold kommune og 
private bedrifter etter 

avtale 
 

Sørfold kommune og 
private bedrifter etter 

avtale 
 

Sørfold kommune og 
private bedrifter etter 

avtale 
 

Helsestasjon for 
Ungdom  
Samtrening etter avtale. 

1730 

1800 

Sørfold 

helsesportslag 
Samtrening etter avtale. 

Prioritert for 

organisert trening i 
regi av idrettslag.  

 

IL Siso Skigruppe  
Samtrening etter avtale.   

Helsestasjon for 

Ungdom 
Samtrening etter avtale. 

   

 

1800 
1830 

Sørfold 
helsesportslag 
Samtrening etter avtale. 

Prioritert for 
organisert trening i 

regi av idrettslag.    

IL Siso Skigruppe  
Samtrening etter avtale.   

Heilt innafor 
Samtrening etter avtale.  

 
       Stengt 

 
  Stengt 

 
                     

 

1830 

1900 

Sørfold 

helsesportslag 
Samtrening etter avtale. 
 

Prioritert for 

organisert trening i 

regi av idrettslag. 
 

IL Siso Skigruppe  
Samtrening etter avtale.   

Heilt innafor  
Samtrening etter avtale. 

   

1900 

2145 
 

Heilt innafor 
Samtrening etter avtale. 

Prioritet for 

medlemmer av lag og 
foreninger i Sørfold  

Prioritet for medlemmer 

av lag og foreninger i 
Sørfold  

Heilt innafor 
Samtrening etter avtale. 

  1900 

2100 
 

Prioritet for 

medlemmer av lag 
og foreninger i 

Sørfold  

Mellom kl. 08 – 15 har ingen brukere av treningsrommet tilgang til garderobene. Unntak: Sørfold Helsesportslag, torsdager kl. 10 – 12.  
Det er mulig gjøre avtale om å trene sammen med gruppene som har prioritet på treningsrommet dersom det passer med deres opplegg. 

 

ÅPNINGSTIDENE PÅ TRENINGSROMMET FØLGER SKOLERUTA 


