
 

Kultur, Idræt og Folkeoplysning – Februar 2020 

Fordelingskriterier  

Gældende fra sæson 2020/2021 

Kriterier til fordeling af tider i idrætshaller, gymnastiksale, udendørs baner og andre kommunale 

lokaler 

 

Folkeoplysningsloven 

I folkeoplysningsloven er formuleret følgende krav til ’Anvisning af lokaler og udendørsanlæg’: 

- §21 stk. 3 – Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg skal kommunalbestyrelsen normalt 

prioritere i følgende rækkefølge: 

1. Aktiviteter for børn og unge 

2. Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil 

3. Aktiviteter for voksne 

- §21 stk. 4 - Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for 

handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning. 

 

Hillerød Kommunes generelle udlånsregler  

- Fordeling af tider i haller, sale og kommunale lokaler fordeles som udgangspunkt hvert 2. 

år. Dog med mulighed for særskilt ansøgning hvert år.  

- Ved fordelingen tilstræbes det, at der tages hensyn til tidligere brug af samme lokale. 

Ansøgning om fortsat brug prioriteres højere end en ny ansøgning.  

- Samtidig tilstræbes det at samme slags aktivitet lægges op af hinanden, således at 

brugerne sparer tid til opsætning og nedtagning af udstyr.  

- Mandag til fredag kl. 16-22 og lørdag kl. 8.00-14.30 tildeles til ugentlig træning. For så vidt 

angår udendørs baner kan træningstid lørdag aflyses til fordel for turneringskampe.  

- Lørdag kl. 14.30-22 og søndag kl. 8-22 er fortrinsvist til stævner, turneringer og andre 

weekendarrangementer. Ledig tid kan dog anvendes til træning.  

- Efter sæsonfordeling kan ledig tid søges i bookingsystemet efter først til mølle princippet.  

- Elite medlemmer i de prioriterede idrætsgrene under Team Danmark aftalen tildeles ekstra 

tid. 

- Indendørs fodbold gælder for alle aldersgrupper 

- Udendørs fodbold aldersgrænsen er fra 10 år og opefter 

- (Det betyder, at der ikke kan søges tider til både indendørs og udendørs fodbold for de 

samme spillere). 

- Svømmehallen: Der er et antal tider til rådighed for svømmeklubberne og disse tider 

fordeles af FrederiksborgCentret på et årligt vandfordelingsmøde. 
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Forudsætning for tildeling af moduler inden for de forskellige idrætsgrene  

Kriterierne er godkendt af Folkeoplysningsudvalget.  

 

For at sikre at foreninger, som har aktiviteter for små børn, får børnevenlige moduler, skelner vi 

mellem børnemoduler og voksenmoduler.  

Børnemoduler (0 - 12 år):   Mandag-fredag kl. 16-19 samt lørdag kl. 8.30-14.30 

Voksenmoduler (13 - +60 år):  Mandag-fredag kl. 19-22 

Lørdag kl. 14.30-22 og søndag kl. 8-22 er fortrinsvist til stævner, turneringer og andre 

weekendarrangementer. Ledig tid kan dog anvendes til træning, som gerne må søges ved 

sæsonfordelingen. 

 

 

Undtaget er gymnastik hvor der kun tildeles haltid, hvis der er en særlig begrundelse for hvorfor 

de ikke kan anvende en gymnastiksal.  

Ved opstart skal alle som minimum have stillet ét modul á 1 time pr. uge til rådighed for deres 

aktivitet. 

 

Minimumskravene for at få yderligere et modul til rådighed er følgende: 

- Badminton: 10-12 spillere (afhængig af antal baner) 

- Håndbold: 16 spillere pr. modul 

- Fodbold: 15 spillere pr. modul 

- Volleyball: 12 spillere pr. modul 

- Basketball: 12 spillere pr. modul 

- Floorball: 14 spillere pr. modul 

- Gymnastik: 30 gymnaster pr. modul 
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UDENDØRS BANER:  
 

Kriterier for fordeling af Vinterplan  

Fordeling af tider på kunstgræs i vinterhalvåret (fra uge 43) 

 

- Fordelingsnøglen er således at kontingentbetalende medlemmer over 10 år kan tælle med i 

beregningen af antal berettigede moduler.  

- Det tilstræbes forsat at klubberne skiftes sæsonvist til at blive tildelt fredagstiderne.  

- Det tilstræbes at ”prime-time” (mandag til torsdag kl. 18-20) fordeles til så mange klubber 

som muligt. 

- K2 tildeles til Hillerød Fodbold, såfremt medlemstallet berettiger dette.  

- Mindste bane, det er muligt at blive tildelt, er ½ 11 mands bane.  

- Det tilstræbes at klubberne får tildelt tider på baner så tæt på deres hjemsted som muligt.  

- Fordeling af tider på kunstgræs lægges pt. Ikke i bookingsystemet.  

- Inden udsendelse af fordelingen vil fodboldklubberne blive hørt.  

- Til enhver tid har klubberne mulighed for at bytte tider indbyrdes.  

- Hver bane har en kampkoordinator tilknyttet, som kan kontaktes i forhold til afvikling af 

kampe.  

- Fordeling af vintertid fremrykkes, så det sker samtidig med fordeling af indendørs tid 

- Kamptiden lørdag 08.30 – 14.00 på kunstgræs kan benyttes til træningstid. 

- Hvis en klub tildeles flere moduler, skal der ikke tildeles tid hele dage, men tiderne 

forsøges fordelt over 2 dage 

 

Kriterier for fordeling af Sommerplan  
Fordeling af tider på kunstgræs i sommerhalvåret (April-oktober) 

 

I sommerhalvåret anvendes kunstgræsbanerne som udgangspunkt af hjemstedsklubberne. Dog 

tages der højde for indkomne ansøgninger fra klubber der ikke råder over egne baner, som så vidt 

muligt fordeles ligeligt på banerne.  

 

Græsbaner indgår ikke i fordelingen. 
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