
 

Fördelning av tider i kommunens idrottsanläggningar 
 

Generella fördelningsprinciper för idrottsanläggningar 
 
För att ingå i tidsfördelning ska föreningen vara en bidragsberättigad förening. Föreningen ska vara 
registrerad i kultur- och fritidsnämndens föreningsregister och lämnat in de senaste fastställda 
föreningsuppgifterna årligen (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning). 

Föreningsverksamhet barn och ungdomar 7-20 år 
För barn och ungdomar 7-20 år fördelas tider baserat på antal bidragsberättigade och aktiva 
medlemmar som deltagit i minst 10 aktiviteter under föregående säsong. Medlemsantalet rapporteras 
till kommunen två gånger per år.  
 
Träningstid fördelas i stora idrottshallar och i första hand mellan måndag och fredag från kl 17.00 
(vissa hallar från 16.30) till 22.00. På lördag och söndag prioriteras matcher och arrangemang samt 
bollskolor 08.00-21.00 lördagar och 8.00-22.00 söndagar. Tider i gymnastiksalar, motionssal, 
bordtennis- och budolokaler kan sökas utan att fördelningsprinciper används.  
 
När det gäller träning skall barn och ungdomar prioriteras de tidigare tiderna och vuxna senare tider (till 
vuxna räknas de över 20 år). Ansvaret ligger hos föreningen att fördela det på detta sätt. 
 
Några anläggningar har särskild inriktning, där vissa idrotter har företräde.  

Nya verksamheter 
Nya idrotter och nya föreningar ska ges förutsättningar att etablera sig. I den mån det finns plats kan 
därför tilldelning av tid för en första säsong ges till ny förening trots att det inte funnit aktiva 
medlemmar säsongen innan.  

Onyttjade säsongstider 
Föreningen har ett ansvar att meddela fritidskontoret när de inte använder sina tilldelade träningstider 
oavsett om det handlar om enstaka tillfällen, längre perioder eller en hel säsong. 

Fördelning av tider 

Prioritering vid fördelning av tider 
- Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar (7-20 år)  
- Verksamheter för personer med funktionsnedsättning 



 

Innan fördelning görs läggs tider för följande in: 
- Idrottsevenemang 
- Tider för allmänheten/spontanidrottstider 
- Matchtider 

Matchblock 
I vissa hallar avsätts tid för matcher som administreras av olika förbund. I de fall då luckor uppstår i 
dessa matchblock kan lediga tider ströbokas av föreningar.  
 
Finns det flera föreningar som delar matcharenan med en annan förening får den föreningen som har 
lag i högre serienivå nationellt välja sin primära matchdag. Ligger båda föreningarna i samma serienivå 
nationellt utgår vi ifrån 1, vilken serienivå föreningens andra representationslag har, 2 hur många 
aktiva medlemmar 7-20 år föreningarna har. 

Arrangemang/Evenemang 
Under perioden augusti till maj kan föreningarna arrangera idrottsevenemang i stora idrottshallar. 
Evenemang ska i första hand förläggas på tider som föreningen redan är tilldelad. Evenemang har 
alltid företräde före träningsverksamhet.  
 
Evenemang och cuper ska undvikas att planera in under ordinarie spelsäsong enligt serieläggning från 
september/oktober till mars, undantag under skolloven. 

Elitverksamhet och seniorlag 
Elitverksamheten ger extra medlemmar utifrån antalet lag på seniornivå och vilken nivå de kommer 
att tävla i kommande säsong. Se tabell nedan. 
 
Vid lagidrotter gäller det seniorserier som sanktioneras av de nationella idrottsförbunden. I individuell 
idrott krävs det att den aktive tävlar på nationell eller internationell nivå. För dessa matcher gäller 
evenemangstaxa. 

Fördelning Innebandy, handboll och basket 
 
Nivå Elitverksamhet Innebandy Handboll Basket 
Elit 100 SSL  Handbollsligan 

Herr, SHE Dam 
Basketligan  

Senior 50 Allsvenskan Allsvenskan Basketettan 
Senior 25 Div 1 (herr) Div 1  



 

Fördelning isföreningar 
Träningstid fördelas i ishallar mellan måndag och fredag från kl 16.00 till 22.00, lördagar kl 08.00-
20.00 och söndagar 08.00-22.00.  När det gäller träning skall barn och ungdomar prioriteras tidigare tider 
och vuxna senare tider (till vuxna räknas de över 20 år). Ansvaret ligger hos föreningen att fördela det på 
detta sätt. 
 

Nivå Elitverksamhet Ishockey Konståkning  
Elit 100  SHL Herr, Svenska Damhockeyligan Internationell nivå 
Senior 50 Allsvenskan herr, Damettan Nationell nivå 
Senior 25 Hockeyettan herr, Damtvåan  

Oavsett antal åkare 

Fördelning fotbollsföreningar 
Träningstid fördelas i 11- och 7-spelsplaner mellan måndag - torsdag från kl 17.00 till 22.00 och 
fredagar kl 17.00-20.00. På helger prioriteras matcher och arrangemang samt bollskolor. 
När det gäller träning skall barn och ungdomar prioriteras tidigare tider och vuxna senare tider (till vuxna 
räknas de över 20 år). Ansvaret ligger hos föreningen att fördela det på detta sätt. 
 
Fördelningen baseras på antal lag som avslutat serien året innan. Lagen som räknas är de som spelar 
på 7-, 9- och 11-spelsplan. Tidsfördelningen gäller i 7- och 11-spelplanen. De mindre 5-spelsplanerna 
är spontana idrottsytor. 
 


	Fördelning av tider i kommunens idrottsanläggningar
	Generella fördelningsprinciper för idrottsanläggningar
	Föreningsverksamhet barn och ungdomar 7-20 år
	Nya verksamheter
	Onyttjade säsongstider

	Fördelning av tider
	Prioritering vid fördelning av tider
	Innan fördelning görs läggs tider för följande in:

	Matchblock
	Arrangemang/Evenemang
	Elitverksamhet och seniorlag
	Fördelning Innebandy, handboll och basket
	Fördelning isföreningar
	Fördelning fotbollsföreningar


