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Regler och riktlinjer för idrottsanläggningar
Mot bakgrund av den stora efterfrågan på anläggningar och lokaler för idrottsändamål har kultur, - fritids- och ungdomsavdelningen (KFU) tagit fram detta
dokument. I regel är det större efterfrågan på träningstider än vad som är möjligt
att fördela, därför görs en prioritering när tiderna fördelas.
Kommunen förbehåller sig rätten att i frågor som inte omfattas i detta dokument
fatta egna beslut. Vid hög efterfrågan av tider i idrottsanläggningar har kommunen rätt att begränsa träningstid, antalet träningstillfällen per lag samt
träningsyta och har rätt att frångå rådande prioritering och riktlinjer om
omständigheter så kräver.
Principer inomhushallar
• Inför varje säsongstart får berörda föreningar ansöka om tider. Kommunen
fördelar tid med inkomna ansökningar som grund enligt gällande prioriteringar och riktlinjer. Vid behov genom fördelningsmöte med berörda
föreningar.
•

Ansökningsperioden för inomhuslokaler startar i april årligen med sista
ansökningsdag 1 juni. Ansökningsblankett hämtas på kommunens
hemsida, www.boden.se

•

Föreningen utser en till två kontaktperson(er) som ansvarar för samtliga
ärenden gällande lokalbokning med kommunen.

•

Föreningen fördelar sedan tilldelade blocktider fritt inom föreningen.

•

Tider ska fördelas med heltimmar där ett träningstillfälle är lika med en
timme per grupp måndag-fredag efter 17:00. Undantaget junior/senior
vilka får fördelas utökad tid. Även åldersgrupper från 13 år kan fördelas
utökad tid till maximalt 1,5 tim. Då under förutsättning att det totala
behovet av halltider aktuell säsong tillåter detta.

•

Lag/grupp i åldersgruppen 6–8 år fördelas i första hand om möjligt tid i
mindre gymnastikhall, alternativt delad stor hall måndag-fredag med
möjlighet till ett tillfälle i stor hall lördag-söndag.

•

En jämn fördelning mellan flickor och pojkar ska eftersträvas.

•

Fördelningen ska ta hänsyn till träningsgruppens ålder där barn och
ungdomar upp till 13 år ska ha företräde till de tidiga tiderna före 20:00.

•

Föreningar har inte automatiskt företräde till tider man haft föregående
säsong.

Utökade tider
Vår målsättning är att alla som önskar tid i anläggning ska beredas plats. Dock
med förbehållet att rådande tillgång på hallar och anläggningar styr tillgången
på tider så att ny förening eller utökad verksamhet inom förening inte kan
garanteras tillgång till tider.
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Prioritering av verksamheter
1 Förening som bedriver tävlingsidrott som har säsong, vars huvudsakliga
verksamhet är förlagd inomhus.
2 Förening som bedriver tävlingsidrott som ej har säsong, vars huvudsakliga
verksamhet är förlagd utomhus.
3 Förening som bedriver motionsverksamhet, korpverksamhet eller
motsvarande inomhus.
4 Företag, privatpersoner, kommersiella intressen.
Generella riktlinjer för fördelning av tider på idrottsanläggningar
1 Hos Bodens kommun bidragsberättigade föreningar har förtur framför
övriga förhyrare.
2

Verksamhet för ungdomsidrott i föreningsregi upp till 16 år har förtur till
tider i kommunens skolhallar samt Björknäsvallens konstgräs.

3

Bodens Energi Arena, Hildursborg A-hall samt Björknäsvallens naturgräs
är publika anläggningar. Där prioriteras i första hand senior/elitlag efter
divisionstillhörighet. Lediga tider efter detta fördelas i fallande skala från
junior och nedåt. Vid fördelning av tider till elitklassade lag ska tidfördelningen dock göras så att denna inte omöjliggör att annan verksamhet får
tider.

4

Arrangemang, tävling, match, evenemang eller dylikt bryter all träningstid
helger, kan även bryta träning vardagkvällar. Ersättningstider lämnas ej.

5

Matcher eller motsvarande ska i huvudsak förläggas på avsedd matchtid
helger eller genomföras inom ramen för föreningens tilldelade träningstid
före användande av annan förenings träningstid. Vid konflikt går dock
alltid seriematch före. Träningsmatch ska alltid undvika att bryta annan
förenings träningstid. Seriematch går före träningsmatch oavsett seriestatus.

6

Meddelandeplikten åligger alltid arrangerande förening om man tvingas
bryta annan förenings träningstid för match.

7

Ny eller ändrad seriematch som kolliderar med redan bokad seriematch
får söka alternativt datum oavsett serietillhörighet.

8

Utbildning eller läger läggs i första hand på ledig matchtid helger.

9

Nödvändiga reparationer eller renoveringar samt övriga händelser utanför
vår kontroll kan temporärt bryta gällande bokning. Ersättningstider
lämnas ej.
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Prioriteringsordning för tävling, match och dylikt i publika
idrottsanläggningar
1
SM-tävlingar och internationella tävlingar arrangerade av RF-ansluten
förening/förbund för seniorer.
2

Förening vars huvudsakliga tävlingsverksamhet kräver helgdagsarrangemang.

3

Seriematcher för RF-ansluten förenings seniorverksamhet i fallande skala
från högsta divisionen i respektive idrott till näst högsta, tredje högsta osv.

4

SM-tävlingar och internationella tävlingar arrangerade av RF-ansluten
förening/förbund för barn och ungdomar.

5

Träningsmatcher.

6

Övrigt, exempelvis läger eller utbildning.

7

Vid större arrangemang, event, mässor eller liknade samt i tveksamma fall
avgörs prioriteringsordningen av avdelningschef eller förvaltningschef.

Fotbollsplaner
Tidfördelningen gällande träningstider på Bodens Energi Arena sker genom
årligt fördelningsmöte inför kommande säsong i dialog med berörda föreningar.
Särskilda riktlinjer som inte omfattas av detta dokument fastställs årligen inför
detta möte kopplat mot en samlad bedömning av det totala behovet aktuell
säsong.
För Björknäsvallens gräsytor görs fördelningen genom skriftliga ansökningar
under perioden januari till sista februari årligen. I första hand fördelas halvplaner. Denna fördelning görs av KFU där blocktider läggs för intern fördelning
inom föreningen. Ett tillfälle är lika med en timme per grupp. Möjlighet till
utökad timme före 17:00 måndag-fredag. Fördelningsmöte endast i undantagsfall.
Fotboll och Futsal inomhushallar
Fotboll räknas som utomhussport med viss inomhusverksamhet och tilldelas
därav tid på utomhusanläggning under högsäsong och prioriteras därför lägre än
inomhussporter. Tillgången på tider i sporthall för fotbollen styrs av hur stor
inomhusverksamheten är aktuell säsong. Tider till alla lag i stor hall kan därför
inte garanteras. Detta ska ses till bakgrund av de begränsade tider kommunen
har i stor hall idag.
Futsal som bedrivs av förening som har fotboll som sin huvudsakliga verksamhet sorteras under samma kategori som fotboll då futsal till största delen bedrivs
av spelare som har fotboll som första idrott.
Fördelning av inomhustider fotbollen

För lag som önskar tillfälliga halltider efter avslutad utomhussäsong men innan
ordinarie fördelning släpps lediga tider för tillträde tidigast vecka 44 årligen i
sporthall och konstgräshall.
Konstgräshall (Pjäshallen)

På grund av att antalet önskade timmar i Pjäshallen vanligtvis överskrider
tillgängliga gäller tre olika tidsperioder enligt nedan för att så många som
möjligt ska få tillfälle att träna i hall med konstgräs. Alla lag kan dock inte
garanteras tid utan kan hänvisas till ledig tid i övrig hall.
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Åldersgruppen 6–8 år hänvisas i första hand till mindre gymnastikhall.
Oktober-december räknas som lågsäsong och denna period kan såväl ungdomslag som seniorer önska tider. En fördelning görs med inkomna önskemål
som grund. Tider under denna period fördelas med heltimmar fredag-söndag
och 50 minuters pass måndag-torsdag enligt följande:
16:30-17:20, 17:20-18:10, 18:10-19:00, 19:00-19:50, 19:50-20:40, 20:40-21:30
Januari-februari/mars seniorfotboll med prioriteringsordning enligt årlig
fördelning.
De träningstider för ungdomsfotbollen måndag-fredag som ligger inne i konstgräshallen under denna period flyttas ut och fördelas på de lediga tider som kan
finnas i övrig hall. Ungdomstider helger ligger kvar och påverkas inte av seniorfördelningen. Tider fördelas med heltimmar. Vid hög bokningsfrekvens kan
50 minuters pass införas enligt första perioden.
Mars och framåt ungdomsfotboll genom årlig fördelning med inkomna önskemål som grund.
Tider fördelas med heltimmar. Vid hög bokningsfrekvens kan 50 minuters pass
införas enligt första perioden.
Föreningar som äger eller arrenderar sin anläggning
Föreningar som äger eller arrenderar sin anläggning eller på grund av andra
avtal har förtur i viss anläggning hänvisas i första hand till att förlägga träning
och matcher på den egna anläggningen. Ur ett rättviseperspektiv mot övriga
föreningar kan kommunen begära in föreningens fördelning av träningstider på
den egna anläggningen om förening med egen anläggning söker tid på kommunala anläggningar.
Ishallar
Träningstider Ishall och Airdome
Ishall (vardagar)

Airdome (vardagar)

17.10-18.00

17.40-19.00

18.10-19.30

19.10-20.00

19.40-20.30

20.10-21.00 (-21.30 on, fre)

20.40-21.30

21.10-22.20 (- ej on, fre)

16.00-17.00

16.15-17.30

21.40-22.30 (- ej on, fre)
Ishall (helger)

Airdome (helger)

08.30-09.30

08.20-09.20

09.40-10.50

09.30-10.30

11.00-12.20

10.40-12.00

12.30-13.40

12.10-13.00

13.50-15.00

13.10-14.00

15.10-16.00

14.10-15.30

16.10-17.00

15.40-17.00
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Föreningen fördelar istider och omklädningsrum under vardagar från och med
16.00 till stängning. Lördagar fördelar föreningen samtliga istider och omklädningsrum. Allmänhetens åkning på söndagar 08.00-11.50 i båda hallarna är fasta
tider som, om de ska ändras, måste överenskommas och kommuniceras med
kommunen minst en månad i förväg (bokning@boden.se). Noterbart är, att med
det föreslagna upplägget uteblir de tre första tiderna i både Ishall och Airdome
på söndagar om inte annat är överenskommet med kommunen. Tider vid sidan
av allmänhetens åkning fördelas av föreningen.
Föreningen medges tillstånd att fördela istider och omklädningsrum till sina
egna lag och sin egen verksamhet.
Istider som fördelas av föreningen ska ha minst en månads framförhållning.
Avbokningar och ändringar i scheman ska meddelas kommunen minst tre dagar
innan.
Kommunens bedömning är att de ungdomslag som spelar matcher på ”halvplan” (U 9, U 10, U 11 och U 12) rimligen kunde träna tillsammans och på
halvplan.
Kommunen anser vidare att det inte är lämpligt att träningar avslutas efter 20.00
för ungdomar som inte fyllt 13 år. (grund för planläggning och prioriteringar)
Det åligger inte kommunen att på anmodan öppna (låsa upp) lokaler såsom fasta
omklädningsrum och förråd som föreningen hyr. Mottagning av motståndarlag
för inlåsning av utrustning utanför verksamhetspersonalens ordinarie arbetstider
ombesörjs inte av kommunen.
Ansvariga ledare/tränare säkerställer att dörrar låses/öppnas i anslutning till den
sida av ishallen som A-lag och juniorlag förfogar över.
Arbetstider för personal vid Björknäsområdet
Må, ti, to

07.00-23.30

On, fre

07.00-22.30

Lö, sö

07.30-18.00

Om föreningen planerar eller vill bedriva verksamhet vid sidan av dessa tider
måste föreningen vara beredd att betala den övertid för personal som faller ut.
Detta gäller även när utövare dröjer sig kvar i anläggningen efter stängning.
____________________
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