Ballerup Kommune 6. oktober 2015
Procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune
Halfordelingsudvalget
Fordeling af lokaler og kunstgræsbaner henhører under Kultur- og Fritidsudvalget, som har
nedsat et udvalg til fordeling af idrætsfaciliteter (udvalget benævnes Halfordelingsudvalget).
Kultur & Fritid indgår som sekretariat for Halfordelingsudvalget.
Sæson og ansøgningsfrist
Kunstgræsbanesæsonen er perioden fra 1. oktober til 30. april. Ansøgninger om brug af
kunstgræsbaner skal indsendes til Kultur & Fritid inden den 1. juni, i det år, hvor sæson
starter pr. 1. oktober (banerne kan så bruges pr. oktober samme år, hvis ansøgningen
imødekommes). Alle skal ansøge om kunstgræsbaner – 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 på møde i august kunstgræsbaner på baggrund af de
ansøgninger, som er indsendt inden den 1. juni. Weekender fordeles efter en speciel
weekendfordeling.
Beregning af timer på kunstgræsbaner sker på baggrund af antallet af aktive medlemmer pr.
1. juni i forhold til antallet af ledige banetimer i kommunen. Banerne fordeles i intervaller på
1½ time.
De relevante ”Ansøgere” kan herefter fordele banerne på møde den sidste onsdag i august.
Opnås ikke enighed blandt brugerne om placeringen af tider på mødet, afgør
Halfordelingsudvalget, 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).
Husk! Slet timer på Kulturportalen når de ikke skal bruges, så andre kan få glæde af disse.
Såfremt ”En bruger” gentagende gange ikke sletter sine overskydende timer, kan
Halfordelingsudvalget træffe beslutning om at reducere timetallet for ”Brugeren” ved den
efterfølgende halfordeling.
Anvendelsestider
Hverdagstimer er fra kl. 16.00 til kl. 22.00 mandag til fredag, idet der benyttes 1 ½ timers
interval. Tiden fra kl. 22.00 – 23.30 kan benyttes, men tages ikke med i beregningsnøglen. Det
er kun hverdagstimer, der tages med i beregningsnøglen.
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Weekendtimer er fra kl. 08.00 til kl. 22.00 lørdag og søndag. Tiden fra kl. 22.00 – 23.30 kan
ligeledes benyttes. I weekenden lægges stævner og kampe – tiderne fordeles efter ansøgning
på mødet sidste onsdag i august, det sammen gælder ansøgning om tider fra kl. 22.00 – 23.30
på hverdag.
Timeintervallet er således mandag til fredag kl.:
16.00 – 17.30
17.30 – 19.00
19.00 - 20.30
20.30 – 22.00
Weekendtimer fordeles særskilt, da nogle af brugerne har brug for flere timer i weekenden til
turneringer og stævner.
Anvendelsestider og –begrænsninger


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



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

Kunstgræsfordelingsnøgle
Kunstgræsfordelingsnøglen udarbejdes på baggrund af følgende aldersprioritering:
Medlemmer mellem 10 – 13 år vægtes
Medlemmer mellem 14 – 18 år vægtes
Medlemmer mellem 19- og derover vægtes

1:1
2:1
1:1

Handicapidrætten vægtes 2:1 uanset alder.

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 6. oktober 2015

