
 

 

 

Varegghallen – formål og målsetting.  

 

Formål 

Varegghallen er bydelen Fjellsidens* egen hall. Hallen skal gi bydelens innbyggere et bredt 

tilbud innen fysisk aktivitet, men også være et viktig sosialt treffpunkt. Varegghallen skal i 

særlig grad ivareta bydelens barn og unges behov for en god og trygg arena for 

idrettsutfoldelse og lek, men bestrebe seg på at hallen har lave terskler for alle alders og 

sosiale grupper. 

Hallen skal dekke bydelens skoler sitt behov for lokaler til kroppsøving. (Rothaugen, 

Krohnengen/Eventyrskogen og Christie Krybbe.)  

For å sikre hallen en økonomi i balanse må deler av halltiden leies ut fortrinnsvis på dagtid 

og på tidspunkt som ikke kommer i konflikt med hallens hovedbrukere og hovedformål. 

Utleie prioriteres under ellers like forhold for bydelens skoler, bedrifter, institusjoner og 

enkeltpersoner som har tilknytning til Varegg. 

Norges idrettsforbund sine målformuleringer ligger til grunn: Varegghallen skal bidra til at 

flere blir med i idretten og at de blir med lengre. Den skal medvirke til mer og bedre aktivitet 

og bedre utøvere.  

Varegg sine utøvere, lag og grupper som ønsker det skal ha minst en ukentlig trening i 

hallen. 

• *1. I Fjellsiden er grunnkretsene i Fjellsiden nord og Fjellsiden sør samt noe av Sandviken 

og noe av Sentrum tatt med. Totalt ca 18 000 beboere.  

 

Utdypende målsetting 

• Varegghallen er bygget, eid og driftet av Varegghallen AS, et ideelt AS, med det klare 

formål å være en hall primært for Fjellsidens egen befolkning på ca 18 000. Jfr.tallene 

ovenfor. Bydelens beboere er altså primær målgruppe med særlig vekt på barn og unge. De 

som arbeider eller på annen måte har tilknytning til bydelen har sekundær prioritet. 

Innen målgruppen «Fjellsiden folket» har Varegg forrett til å disponere halltid til 

idrettsaktiviteter o.a. som naturlig faller inn under det idrettslaget står for av tilbud. Selv om 

Varegghallen vil gi den organiserte idretten i første rekke representert ved Varegg mye 

brukstid, så skal hallen ha rom også for mer uorganiserte brukere, særlig barn og unge som 

kan bruke hallen som et sosialt treffsted og en aktivitetsarena uten avtaler.  

Varegghallen har romslige tilleggsarealer utover selve idrettshallen. Ved behov kan skolene 

benytte disse til annen undervisning og idrettshallen kan benyttes til skolenes større 

sammenkomster, eksamen, mm. 

Tilleggsarealene ivaretar også Mulebanen sitt behov for garderober, lagerarealer, 

forsamlings-/møterom, kiosk/kjøkken, mm.   

• Hallens drift må være basert på sunne økonomiske prinsipper; en god økonomi er premiss 

nr.1 for at hallen kan være et åpen og inkluderende og gi raus, "gratis" brukertid til Varegg, 

og prioritet til lokale grupper og enkeltpersoner, ha god service i form av daglig leder på 

huset, vakthold, godt vedlikehold inkludert daglig renhold m.v. Foruten offentlig og privat 

støtte til driften, er hallen avhengig av utleie til brukere som skoler, bedrifter, andre idrettslag 

og privatpersoner. Hallens styre vil derfor kontinuerlig måtte avveie brukstid mellom behovet 

for leieinntekter og hallens overordnete målsetting. Avveininger og prioriteringer blir drøftet 

jevnlig med hovedbruker Varegg o.a., og allianseidrettslagets styre er invitert til å ha fast 



observatør i hallets styre. Hallens drift er i det hele tatt basert på transparens - på åpenhet 

og tydelighet - og på god informasjon til alle - ikke minst dem som yter direktestøtte til 

hallens drift.  

• AS Varegghallens styre består av 3-9 personer valgt av Varegg Allianseidrettslag sitt styre. 

Med jevne mellomrom revideres hallens strategidokument (dette dokument), og det 

utarbeides årlig årsrapport som foruten regnskapstall angir brukertall fordelt på grupper og 

aktiviteter og mål og budsjett for det kommende år. 

 


