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2021 

Forslag til revidering af Procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune 
 

 

Nuværende tekst Foreslået tekst - ændringer i rød 

Halfordelingsudvalg  

Fordeling af lokaler og kunstgræsbaner henhører under 

Økonomiudvalget. Der er nedsat et udvalg, der skal sikre 
fordelingen af idrætsfaciliteter (udvalget benævnes Hal-

fordelingsudvalg). Center for Skoler, Institutioner og 
Kultur indgår som sekretariat for Halfordelingsudvalget.  
 

Ballerup Idrætsby varetager afholdelse af årligt 
fordelingsmøde for kunstgræstider. Halfordelingsudvalget 

deltager på fordelingsmødet som observatør med 
mulighed for at rådgive klubberne i forhandlingen om 
fordelingen af tider. 

 

Fordeling af lokaler og kunstgræsbaner hører under 

Økonomiudvalget. Der er nedsat et udvalg, der skal sikre 
fordelingen af idrætsfaciliteter (udvalget benævnes Hal-

fordelingsudvalg). Center for Skoler, Institutioner og 
Kultur indgår som sekretariat for Halfordelingsudvalget.  
 

Ballerup Idrætsby varetager afholdelse af årligt 
fordelingsmøde for kunstgræstider. Halfordelingsudvalget 

deltager på fordelingsmødet som observatør med 
mulighed for at rådgive klubberne i forhandlingen om 
fordelingen af tider. 

 

Sæson og ansøgningsfrist  

Kunstgræsbanesæsonen følger lukning af græsbane-
sæsonen, med forventet opstart uge 43, frem til åbning af 

græsbaner i april. Alt efter vejrlig og banernes tilstand. 
 

Tider (slots) tildeles på baggrund af ”ansøgning” om 
banetider i form af indsendelse af aktuel medlems-
opgørelse over aktive kontingentbetalende medlemmer 

pr. primo august.  
 

Indberettede medlemstal sammenholdes med klubbernes 
kontingentindtægter. 
 

Medlemsopgørelse skal specificere alder, handicap- samt 
elitestatus.  

 

Kunstgræsbanesæsonen følger lukning af græsbane-
sæsonen, med forventet opstart uge 43, frem til åbning af 

græsbaner i april. Alt efter vejrlig og banernes tilstand. 
 

Timer/slots fordeles i forhold til antal aktive kontingent-
betalende medlemmer pr. primo august ud fra 
foreningernes medlemsopgørelse.  

 
 

Der kan kræves dokumentation for kontingentindtægter, 
hvis Ballerup Kommune skønner det nødvendigt, i tilfælde 
af tvivl eller ved stikprøvekontrol. 

 
Medlemsopgørelse skal specificere alder, handicap- samt 

elitestatus. Aldersfordelingen angives på samme måde 
som i proceduren for fordeling af indendørsfaciliteter. 
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Medlemsopgørelser sendes til Ballerup Idrætsby 
administration, senest 15. august.  
Ved for sen aflevering mister foreningen retten til 

træningstid.  
 

Ballerup Kommunes fodboldklubber prioriteres i 
fordelingen af tider. Eventuel overskydende kapacitet vil 

kunne tilbydes øvrige aktører, som fritidsbrugere og 
kommunale institutioner, efter medio november. Dette 
administreres af Ballerup Idrætsby. 

 

 
Skema på https://ballerup.dk/fordeling-af-
kunstgraesbaner udfyldes og sendes til Ballerup Idrætsby 

administration senest 15. august.  
Ved for sen aflevering mister foreningen retten til 

træningstid.  
 

 

Fordelingsprocedure  

 
 

 
 
 

Klubberne fordeler de, via fordelingsnøglen, tildelte 
træningsslots, for både hverdage og weekend, via 

indbyrdes forhandling på fordelingsmøde primo 
september.  

 
Slots prioriteret til børne- og ungdomstræning findes på 
baggrund af andel i nøglefordelingen.  

 
Elitestatus forstås som hold der deltager i højst rangerede 

række/turnering på landsplan for U15-hold og opefter.  
 
 

 
Ved fordelingsmødet deltager hver forening med en 

repræsentant. Denne skal have fuldt beslutningsmandat.  
 

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget kan 
forhåndsreservere tider til kommunale projekter og 

aktiviteter. Der kan maksimalt forhåndsreserveres fire 
slots per uge. 
 

Ballerup Kommunes fodboldklubber fordeler de tildelte 
træningsslots for både hverdage og weekend via 

indbyrdes forhandling på fordelingsmøde primo 
september.  

 
Slots prioriteret til børne- og ungdomstræning findes på 
baggrund af andel i nøglefordelingen.  

 
Hold som indgår i Ballerup Kommunes eliteaftale med 

Team Danmark har elitestatus i forhold til vægtning i 
fordelingsnøglen.* 
 

 
Ved fordelingsmødet deltager hver forening med en 

repræsentant. Denne skal have fuldt beslutningsmandat.  
 

https://ballerup.dk/fordeling-af-kunstgraesbaner
https://ballerup.dk/fordeling-af-kunstgraesbaner
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En forening kan ikke delegere varetagelsen af foreningens 
deltagelse i møderne til en repræsentant for en anden 
forening. 

 
Beregning af timer/slots på kunstgræsbaner sker på bag-

grund af antallet af aktive medlemmer pr. primo august i 
forhold til antallet af ledige banetimer i kommunen.  

 
Opnås ikke enighed blandt foreningerne om fordeling af 
tider på mødet, indstiller Halfordelingsudvalget forslag om 

fordeling til Økonomiudvalget.  
 

Klubberne kan indsende argumenter til Halfordelings-
udvalgets behandling op til en uge efter fordelingsmødet.  
 

Økonomiudvalget træffer, i tilfælde af tvist, beslutning om 
fordeling på baggrund af indstilling fra Halfordelings-

udvalget. 
 
Når timerne er fastlagt reserveres de i bookingsystemet 

af Ballerup Idrætsbys administration.   
 

Er der ledige slots tilbage efter fordelingsmødet og/eller 
klubbernes endelige træningsplanlægning i september/ 
november, vil fodboldklubberne kunne booke de ledige 

tider i bookingportalen. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

En forening kan ikke delegere varetagelsen af foreningens 
deltagelse i møderne til en repræsentant for en anden 
forening. 

 
Beregning af timer/slots på kunstgræsbaner sker på bag-

grund af antallet af aktive medlemmer pr. primo august i 
forhold til antallet af ledige banetimer i kommunen.  

 
Opnås ikke enighed blandt foreningerne om fordeling af 
tider på mødet, indstiller Halfordelingsudvalget forslag om 

fordeling til Økonomiudvalget.  
 

Klubberne kan indsende argumenter til Halfordelings-
udvalgets behandling op til en uge efter fordelingsmødet.  
 

Økonomiudvalget træffer, i tilfælde af tvist, beslutning om 
fordeling på baggrund af indstilling fra Halfordelings-

udvalget. 
 
Når timerne er fastlagt, reserveres de i bookingsystemet 

af Ballerup Idrætsbys administration.   
 

Er der ledige slots tilbage efter fordelingsmødet og/eller 
klubbernes endelige træningsplanlægning i september/ 
november (dvs. efter den administrative fordeling af 

ledige tider efter medio november), vil fodboldklubberne 
kunne booke de ledige tider i bookingportalen.  

 
Er der ledige tider efter fordeling og planlægning i 
klubberne medio november, eller frigives der tider af 

klubber i løbet af sæsonen, kan tiderne fordeles til andre 
brugere/borgere administrativt.   
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Det er derefter op til den enkelte klub at vedligeholde 
oplysningerne om timerne, altså slette og booke efter-
følgende. Dette gælder også ved datoer for sæsonstart og 

sæsonslut.  
 

Såfremt en klub ikke afmelder træningstider, klubben 
faktisk ikke benytter - eller det kan konstateres, at 

benyttelsen er utilstrækkelig - kan Økonomiudvalget, 
efter indstilling fra Halfordelingsudvalget, træffe 
beslutning om at reducere antallet af slots.  

 

Det er derefter op til den enkelte klub at vedligeholde 
oplysningerne om timerne, altså slette og booke efter-
følgende. Dette gælder også ved datoer for sæsonstart og 

sæsonslut.  
 

Såfremt en klub ikke afmelder træningstider, klubben 
faktisk ikke benytter - eller det kan konstateres, at 

benyttelsen er utilstrækkelig - kan Økonomiudvalget, 
efter indstilling fra Halfordelingsudvalget, træffe 
beslutning om at reducere antallet af slots.  

 

Anvendelsestider  

Hverdagstimer er fra kl. 16.30 til kl. 22.30 mandag til 
fredag, idet der benyttes 1½ timers interval.  

 
Timeintervallet er således mandag til fredag kl.: 
16.30 – 18.00 

18.00 – 19.30 
19.30 - 21.00 

21.00 – 22.30 
 

Weekendtimer er fra kl. 09.00 til kl. 21.30.  
09.00 – 10.15 
10.15 – 11.30 

11.30 – 12.45 
12.45 – 14.30 

14.30 – 16.15 
16.15 – 18.00 
18.00 – 19.45 

19.45 – 21.30 
 

 
 
Løbende koordinering over sæsonen omkring afholdelse af 

kampe og stævner sker klubberne imellem.  

Hverdagstimer er fra kl. 16:30 til kl. 22:30 mandag til 
fredag, idet der benyttes 1½ timers interval. 

 
Timeintervallet er således mandag til fredag kl.: 
16:30 – 18:00 

18:00 – 19:30 
19:30 – 21:00 

21:00 – 22:30 
 

Weekendtimer er fra kl. 09:00 til kl. 21:30.  
09:00 – 10:15 
10:15 – 11:30 

11:30 – 12:45 
12:45 – 14:30 

14:30 – 16:15 
16:15 – 18:00 
18:00 – 19:45 

19:45 – 21:30 
 

Hvert interval er opdelt således, at der er to halve baner 
til fordeling.  
Løbende koordinering over sæsonen omkring afholdelse af 

kampe og stævner sker klubberne imellem.  
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Anvendelsestider og –begrænsninger  

De to første "slots" i banetiderne kl. 16.30-18.00 og kl. 
18.00-19.30 kan kun anvises til børn og unge. 

 
Børn og unge i alderen 11-13 år prioriteres de tidligste 
tider på tværs af kommunens baner, med udgangspunkt i 

pågældende klubs naturlige geografiske tilhør. 
  

Herefter prioriteres unge i alderen 14 – 18 år samt 
eliteholds tider på tværs af kommunens baner, med 
udgangspunkt i pågældende klubs naturlige geografiske 

tilhør. 
 

Endeligt fordeles resterende tider til seniorhold.  
 
Det er ikke tilladt for en forening at videreudleje/-låne 

banetid til eksterne brugere. Sker dette, fratages 
foreningen de aktuelle timer i indeværende og efter-

følgende sæson.  
 

De to første "slots" i banetiderne kl. 16:30-18:00 og kl. 
18:00-19:30 kan kun anvises til børn og unge. 

 
Børn og unge i alderen 11-13 år prioriteres de tidligste 
tider på tværs af kommunens baner, med udgangspunkt i 

pågældende klubs naturlige geografiske tilhør. 
  

Herefter prioriteres unge i alderen 14 – 18 år samt 
eliteholds tider på tværs af kommunens baner, med 
udgangspunkt i pågældende klubs naturlige geografiske 

tilhør. 
 

Endeligt fordeles resterende tider til seniorhold.  
 
Det er ikke tilladt for en forening at videreudleje/-låne 

banetid til eksterne brugere. Sker dette, fratages 
foreningen de aktuelle timer i indeværende og efter-

følgende sæson.  
 

Kunstgræsfordelingsnøgle  

Kunstgræsfordelingsnøglen udarbejdes på baggrund af 

følgende aldersprioritering: 
 
Medlemmer mellem 11 – 13 år vægtes 1:1 

Medlemmer mellem 14 – 18 år vægtes 2:1 
Medlemmer mellem 19 - og derover vægtes 1:1  

 
Handicapidrætten vægtes 2:1 uanset alder. 
 

Eliteidrætten vægtes 3:1 uanset alder.  
 

Kunstgræsfordelingsnøglen udarbejdes på baggrund af 

nedenstående aldersprioritering: 
 
Medlemmer mellem 11 – 12 år vægtes 1:1 

Medlemmer mellem 13 – 18 år vægtes 2:1 
Medlemmer mellem 19 - og derover vægtes 1:1  

 
Handicapidrætten vægtes 2:1 uanset alder. 
 

Eliteidrætten vægtes 3:1 uanset alder.  
 

 
* I Eliteaftalen for 2021-2024 er BSF indbefattet med et hold på hver årgang fra U13 og opefter i pige/kvinde-afdelingen. 


