UTHYRNINGS- OCH TIDSFÖRDELNINGSPRINCIPER FR O M
2015-07-01
Generella principer vid uthyrning och tidsfördelning för säsongsbokning
i lokaler och anläggningar
A

Vid fördelning av träningstider i kommunens lokaler och anläggningar prioriteras i
första hand verksamheter för barn- och för ungdomar 5-25 år. I möjligaste mån
fördelas tider mellan 16.00 – 19.00 till barnverksamhet 5-12 år (undantag
Tannbergshallen) därefter fördelas tider till verksamheter för 13-25 åringar

B

Vid fördelning ska jämställdhetsperspektivet beaktas

C

Föreningar prioriteras före övriga sökande.

D

Grupper prioriteras före enstaka personer.

E

Med inomhusidrott avses idrotter som deltar i seriespel vars huvudsakliga
aktivitet/säsong, såväl träning som matcher genomförs inomhus.
Med utomhusidrott avses idrotter som deltar i seriespel/tävlingar vars huvudsakliga
aktivitet/säsong, såväl träning som matcher/tävlingar, genomförs utomhus.

F

Fördelning av tider i Tannbergshallen är periodindelad, övriga lokaler och
anläggningar har ingen periodindelning.

G

Arrangemang av tillfällig art, cuper, tävlingar o liknande prioriteras före träningstider.

H

Lycksele Korpförening är likställd med övriga idrottsföreningar.

FÖR TANNBERGSHALLEN GÄLLER
1) Tannbergshallen är periodindelad (P)
- P1 avser tiden 15 aug - 30 nov
- P2 avser tiden 1 dec - 15 mars
- P3 avser tiden 16 mars - 14 aug
2) Generella principer vid uthyrning och tidsfördelning för säsongsbokning i lokaler och anläggningar
3) Säsongsbokning fördelas måndag – fredag från kl 18.00
4) Inomhusidrott prioriteras före utomhusidrott.
Med inomhusidrott avses idrotter som deltar i seriespel vars huvudsakliga aktivitet/säsong,
såväl träning som matcher genomförs inomhus.
Exempel inomhusidrott: badminton , futsal, innebandy, wolleyboll, m fl
Utomhusidrott avses idrotter som deltar i seriespel/tävlingar vars huvudsakliga
aktivitet/säsong, såväl träning som matcher/tävlingar, genomförs utomhus.
Exempel utomhusidrott: friidrott, fotboll, m fl

Tidsfördelning
* För period 1 och period 3 fördelas tider i första hand för inomhusidrott (E)
eventuellt ej uthyrda tider kan erbjudas annan verksamhet
* För period 2 gäller:
inomhusidrotter enl uthyrningsprincipen (E) börjar val av pass, vid flera inomhusidrotter
avgörs valturordningen genom lottdragning
därefter väljer utomhusidrott, vid flera utomhusidrotter avgörs valturordningen genom
lottdragning. För fotbollsklubbarnas seniorverksamhet fotboll gäller vid fördelning dessutom
separat valturordning
• att division och tabellplaceringen avgör turordningen vid val
• att nedflyttat lag väljer före övriga lag i samma division
• att uppflyttat lag väljer efter övriga lag i samma division
• vid lika division dam- och herrlag väljer damer först
• vid lika tabellplacering dam- och herrlag väljer damer först
• vid lika tabellplacering mellan två herrlag respektive två damlag avgörs
valturordningen genom lottdragning
*
*
*
*

pass = 1 timme
vid varje val gäller val av 1 pass
fördelning/val avser hel hall
eventuellt kvarstående tider P2, kan börja bokas tidigast 1 vecka före start av P2, av
ungdomsverksamheter som inte ingår i ovanstående tidsfördelning

FÖR KONSTGRÄSPLAN FOTBOLL GÄLLER
fördelning träningstider
* Generella principer vid uthyrning och tidsfördelning för säsongsbokning i lokaler och
anläggningar, ej punkt E och F
* Ungdomslagen vardagar från kl 16.00 – 19.00. Fördelas i block.
* Seniorlagen från kl 19.00 – 23.00 fredag 19.00 - 20.00
För fotbollsklubbarnas seniorverksamhet gäller vid fördelning valturordning
• att division och tabellplaceringen avgör turordningen vid val
• att nedflyttat lag väljer före övriga lag i samma division
• att uppflyttat lag väljer efter övriga lag i samma division
• vid lika division dam- och herrlag väljer damer först
• vid lika tabellplacering dam- och herrlag väljer damer först
• vid lika tabellplacering mellan två herrlag respektive två damlag avgörs
valturordningen genom lottdragning
* Pass = 1,5 timme
* vid varje val gäller val av 1 pass
* fördelning på halvplan
-planhalva 1 mot ishall
-planhalva 2 mot TBG parkering
* Matcher under måndag-fredag skall i första hand förläggas på egen träningstid, om det inte
är möjligt får föreningen/laget själv komma överens med föreningarna/lagen som har
träningstiden om ett byte.

Konstgräsplan matchdagar
• Lördag och söndag
• Träningsmatcher kl 10-12, kl 12-14 eller kl 14-16
• Förbunds-/seriematcher kl 9-12, kl 12-15 eller kl 15-18

FÖR TANNENS GRÄSPLAN FOTBOLL GÄLLER
Begränsad fördelning träningstider
För fotbollsklubbarnas seniorverksamhet gäller vid fördelning valturordning
• att division och tabellplaceringen avgör turordningen vid val
• att nedflyttat lag väljer före övriga lag i samma division
• att uppflyttat lag väljer efter övriga lag i samma division
• vid lika division dam- och herrlag väljer damer först
• vid lika tabellplacering dam- och herrlag väljer damer först
• vid lika tabellplacering mellan två herrlag respektive två damlag avgörs
valturordningen genom lottdragning
* Pass = 1,5 timme
* vid varje val gäller val av 1 pass

BÄCKABORG
Samlingslokalen hyrs endast ut till föreningar ej privata.
Samlingslokal hyrs ut längst till kl 24.00, för att undvika störningar hos närboende.

--------------

ÖVRIGA LOKALER OCH ANLÄGGNINGAR
gäller generella principer för uthyrning och tidsfördelning

Önskemål om tider i lokaler och anläggningar (säsongsbokning) lämnas till
Fritidsenheten senast 15 maj.

