Ballerup Kommune 7. Februar 2017

Procedure for fordeling af haltid inkl. (Ballerup Super Arena), kondi- og
barfodsrum, og gymnastik- og svømmesale.
Halfordelingsudvalg
Fordeling af lokaler henhører under Kultur- og Fritidsudvalget, som har nedsat et udvalg til
fordeling af idrætsfaciliteter (udvalget benævnes Halfordelingsudvalget). Kultur og Fritid
indgår som sekretariat for Halfordelingsudvalget.
Sæson og ansøgningsfrist
Indendørssæsonen er perioden fra 1. august til 30. juni. Ansøgninger om brug af ovenstående
lokaler skal indsendes til Kultur & Fritid inden den 1. december året før brug (lokalerne kan så
bruges pr. august året efter, hvis ansøgningen imødekommes). Alle skal ansøge om lokaler – det
gælder fritidsbrugere, projekter, kommunale institutioner m.m. i det følgende benævnt:
”Ansøger”. Ved for sen aflevering af ansøgningen, kan Halfordelingsudvalget træffe beslutning
om at reducere timetallet for ”Ansøger” eller afvise ansøgningen.
Fordelingsprocedure
Halfordelingsudvalget fordeler kondirum, barfodsrum, gymnastiksale og svømmesale ud fra de
ansøgninger, som er kommet ind inden den 1. december. Oversigt over de fordelte lokaler vil
ligge til gennemsyn på halfordelingsmødet, som afholdes i februar, så foreningerne har
mulighed for at komme med indsigelser.
Foreningerne skal møde op for at deltage i fordelingen af haltider. Man kan altså ikke
uddelegere opgaven til andre foreningers repræsentanter.
Beregning af haltimer til den enkelte ”Ansøger” sker på baggrund af antallet af aktive
medlemmer pr. 1. december, i forhold til antallet af ledige haltimer i kommunen. De tildelte
timer beregnes ud fra nogle på forhånd besluttede beregningsfaktorer (Halfordelingsnøglen).
Hallerne fordeles af foreningerne på halfordelingsmødet i februar. Inden da har
Halfordelingsudvalget reserveret de tider, der er godkendt til projekter m.m. Disse på forhånd
reserveret tider bliver også fratrukket inden beregningen af timer til de enkelte ”Ansøgere”.
Der vil være repræsentanter fra Halfordelingsudvalget og fra Kultur & Fritid til stede på
halfordelingsmødet, som guider og yder bistand til foreningerne, men det er foreningerne selv,
der skal opnå enighed om placering af timer inden for de udstukne retningslinjer.
Opnås ikke enighed blandt foreningerne om placeringen af tider på mødet, indstiller
Halfordelingsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, hvem der skal have tiden/tiderne.
Eventuelle uoverensstemmelser eller indsigelser behandles i Halfordelingsudvalget og
efterfølgende i Kultur- og Fritidsudvalget.
Når timerne er fastlagt og godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget reserveres de i
bookingsystemet på Kulturportalen. Det er derefter op til den enkelte ”Ansøger” at vedligeholde
oplysningerne om timerne, altså slette og booke efterfølgende. Dette gælder også ved datoer
for sæsonstart og sæsonslut (ændringer på Kulturportalen kræver en digital signatur).
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Husk! Slet timer på Kulturportalen når de ikke skal bruges, så andre kan få glæde af disse.
Såfremt ”En forening/bruger” gentagende gange ikke sletter sine overskydende timer, kan
Halfordelingsudvalget træffe beslutning om at reducere timetallet for ”foreningen/brugeren”
ved den efterfølgende halfordeling.
Anvendelsestider
Hverdagstimer er timer fra kl. 16.00 til kl. 23.00 mandag til fredag, samt lørdag fra kl. 08.00 til
kl. 12.00. Timerne på lørdage i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 12.00 indgår som hverdagstimer,
men er dog underlagt prioritetsrækkefølgen gældende for weekender.
Foreningerne bør lægge deres tider i tidsrummet kl. 16.00 til kl. 23.00, så lokalet udnyttes så
meget som muligt.
Weekendtimer er timer fra lørdag kl. 12.00 til kl. 23.00, samt søndag fra kl. 8.00 til kl. 23.00.
Weekendtimer forhandles særskilt, da nogle brugere har brug for flere timer i weekenden til
turneringer og stævner. Ved fordeling af weekendtimer, skal timerne prioriteres på følgende
måde:
1. Turneringer (forbundslagte)
2. Mesterskabsstævner
3. Stævner
4. Træning
Anvendelsestider og -begrænsninger


Børn og unge op til 15 år bør ikke tildeles timer efter kl. 21.00.



Timer som er tildelt udendørssporten, må kun benyttes af andre aldersgrupper efter
ansøgning/dispensation, som søges skriftligt i Kultur & Fritid.



Der bliver ikke tildelt timer til fodbold og anden udendørssport i hallerne på den tid vi
kalder hverdage, til medlemmer over 11 år.



Senioridræt tildeles tid på hverdage indtil kl. 16.00, samt tid i weekend, hvis der er ledig tid
efter halfordelingen.



Beboerklubber, firmaidræt og institutioner kan i særlige tilfælde tildeles haltid på hverdage.



Det er ikke tilladt for ”en forening” at videreudleje/-låne haltid. Sker dette, fratages
”foreningen” de aktuelle timer i indeværende og efterfølgende sæson.

Specielle forhold i hallerne
Handicapidræt placeres fortrinsvis i Egebjerghallen, Østerhøjhallen og Højagerhallen, som er
egnet dertil.
Fodboldstævner pr. klub: Der tildeles 2 weekendstævner til klubber med under 600
medlemmer og 4 stævner til klubber med over 600 medlemmer. Disse stævner gælder inden
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for en sæson. Stævner derudover skal søges i Kultur & Fritid. Stævner skal afholdes i
Skovlundehallen og Måløv hallerne.
Aktiviteter i forskellige lokaler
Idrætsgrene fordelt efter specielle forhold, som tager hensyn til gulvplads, loftshøjde m.m.:





Gymnastik (ikke springgymnaster). Antallet af gymnaster halveres ved beregningen af
haltid således, at 1 haltime svarer til 2 gymnastiksalstimer. I de små gymnastiksale på
eksempelvis Skovlunde Lokalkontor beregnes 4 gymnastiksalstimer som 1 haltime.
Boldspil, springgymnastik, atletik (for springgymnastik medregnes kun springgymnaster)
bør foregå i haller.
Kampsport bør foregå i kondirum og barfodssale.
Gymnastik, orientering m.m. bør foregå i gymnastiksale.

Såfremt der ved ansøgning om lokaler er afvigelser fra ovenstående, skal ansøgningen
begrundes skriftligt.

Halfordelingsnøgle
Halfordelingsnøglen udarbejdes på baggrund af følgende faktorer:
Aldersprioritering:
1. Personer under 25 år vægtes i forhold til personer imellem 25 og 59 år.
Vægtningen foretages i forholdet 4:1.
2. Det er kun personer under 11 år, der vægtes for udendørs idrætsgrene.
Vægtningen foretages i forholdet 4:1.
3. Personer over 60 år vægtes i forhold til personer imellem 25 og 59 år.
Vægtningen foretages i forholdet 2:1.
4. Handicapidræt: alle personer over 25 år.
Vægtningen foretages i forholdet 2:1.
Den tildelte haltid må primært benyttes af samtlige ungdomsmedlemmer op til 25 år jf.
Folkeoplysningsloven.
De tider der er fordelt til handicapidræt, skal benyttes af personer med handicap.

Udnyttelsesgrad:
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Nogle idrætsgrene kræver mere plads end andre. Det beregnes, hvor mange deltagere der kan
være i hallen i en time. I nogle haller er det muligt at have flere aktiviteter (foreninger) samtidig,
da hallen kan deles i to:
Beregningformel (indendørs idræt): (u. 25 år x 4 + o.60 år & handic x 2 + 25 til 60 år)
udnyttelsesgrad

Beregningsformel
(udendørs
idræt):
U. 12årårx x2 4+ 25 til 60 år)
Beregningformel
(indendørs idræt):
(u. 25 år
x 4 + o.60
Udnyttelsesgrad
udnyttelsesgrad

Udnyttelsesgrad vedrørende fordeling af timer i haller:
Badminton, håndbold, handicapidræt, basketball, volleyball:
Springgymnastik/gymnastik, baseball, fodbold, hockey, atletik, rulleskøjteløb:

20
40

I forbindelse med udnyttelsesgraden er der taget hensyn til udendørssport (sæsonkorrigeret).
Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 07.04.2017
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