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NOTAT
Fordelingskriterier
Fordelingskriterierne sammen med fordelingsnøglen, skal være med til understøtte en god trivsel af
idrætslivet ved en fair fordeling af tiderne på de kommunale idrætsanlæg i Solrød kommune. De skal give
en mere nuanceret beskrivelse af, hvordan anbefalingen af sæsonfordelingen, efter de gældende regler for
anvisning af lokaler og udendørsanlæg, bliver lavet af Solrød Idræts Union (SIU). De skal være med til at
understøtte de politiske pejlemærker og mål.
Fordelingskriterierne og fordelingsnøglen er værktøj som SIU bruger til at lave anbefaling af lokale- og
udendørsfordeling ved sæsonbookinger. Anbefalingen er vigtig, da det er den primære kilde til den
endelige afgørelse af lokale- og udendørsfordelingen, som ligger i Kultur og Fritid. Fordelingskriterierne
såvel som fordelingsnøglen kan løbene tilpasses de faktiske forhold, fx hvis en ny idrætsforening får tildelt
tider i idrætshallerne.
I det følgende er der beskrivelser af, hvilke kriterier SIU bruger for at lave anbefaling af sæsonfordeling af
lokaler og udendørsanlæg.
Bedst egnede faciliteter til aktivitet
Anviste lokaler m.v. skal være anvendelige og hensigtsmæssige til den konkrete aktivitet. Da ikke alle
faciliteter kan rumme de samme aktiviteter, bliver der taget hensyn til, hvor den enkelte aktivitet i praksis
kan udøves. Her vurderes bl.a. lokalets loftshøjde, rekvisitter og inventar samt hvilke opstregninger
faciliteterne har.
Hensyn til den ”hele forening”
I processen skal der tages hensyn til den ”hele forening”. Det sker ved at samle en forenings børne- og
voksenafdelingen i samme facilitet eller i faciliteter, der ligger nær hinanden, i det omgang det er muligt.
Praktiske hensyn
En række praktiske hensyn bliver også taget i betragtning for at få en optimal udnyttelsesgrad af faciliteter,
samt i forhold til personaleressourcer. De praktiske hensyn er:
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 At der bliver tildelt sammenhængende timer til samme idrætsgren, fx volleyball, badminton og
indendørs fodbold, når det er muligt. På den måde skal der ikke optages eller nedtages net, bander
m.m. ved hvert timeskifte.
 At nedtagning og afrydning af rekvisitter skal ske inden for eget træningspas.

Udnyttelse af faciliteterne
Foreninger og øvrige brugeres udnyttelse af faciliteterne bliver registreret af Kultur og Fritid i det omfang
det er muligt. Hvis en forening ikke bruger sine tider, kan tiderne blive inddraget. Ved næste
sæsonfordeling kan det anbefales, at foreningen ikke får tiden igen.
Bedre forhold for eliteholdene
Kommunens folkeoplysende idrætsforeninger med elitære hold bør have mulighed for at træne i Solrød
Idræts Centers Opvisningshal, for herved at tilgodese hjemmebanefordelen under konkurrence.
Fortrinsret for tidligere brugere
Hvis alle kriterier opfyldes ligeligt mellem to ansøgere, prioriteres den bruger, som havde tiden den
foregående sæson.

Fordelingsnøgle
Fordelingsnøgle til beregning af timer i idrætsfaciliteterne
Fordelingsnøglen skal give et billede af, hvor mange timer en forening har mulighed for at få i et lokale
eller udendørsanlæg.
Det totale timetal der er tilgængeligt skal defineres hvert år, da det er afhængig af åbningstiden ved de
forskellige faciliteter, samt hvorledes f.eks. eliteidræt, særlige kommunale tilbud m.v. prioriteres.
I forhold til fordelingsnøglens tal vil timerne efter kl. 22 kun tælle 50 %.
Fordelingsnøglens tal angiver et minimumsantal facilitetstimer en given forening har mulighed for at få.
Nedenstående er en oversigt over SIU’s metode til at lave anbefalingen af de timer en som forening har
mulighed for at få tildelt.
Medlemstal
De timer, som den enkelte forening kan få tildelt, er afhængig af foreningernes totale medlemstal. I
sammenhæng med åbning af sæsonbooking og ansøgning om medlemstilskud, bliver foreningerne bedt
om at indberette medlemstal, hvor:
 Flerstrengede foreninger skal opgøre medlemstal afdelingsvis.
 Hvert ungdomsmedlem under 25 år vægtes med en faktor 2 i forhold til medlemmer over 25 år.
 Træning for ungdomsmedlemmer har fortrinsret før kl. 20.00.
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Hvornår udløses en træningstime
For de aktiviteter det er nødvendigt, er det defineret hvor mange medlemmer foreningen skal have, for at
udløse en træningstime (fordelingstal). Dette gælder for eksempel for aktiviteter i hallerne. Det er Solrød
Idræts Union, der definerer fordelingstallet for de forskellige aktiviteter.

Fordelingstal
1 træningstime = 45 minutter
HÅNDBOLD 14 medlemmer pr. time
2.div. 2 timer ekstra
3.div. og sjæl.serien 1 time ekstra
Jun./yngl. div. 1½ time ekstra
Jun./yngl. elite piger/drenge 1 time ekstra
VOLLEYBALL 24 medlemmer pr. time
(12 medlemmer pr. bane – dog max. 2 baner pr. hal)
2.div. 2 timer ekstra
Danmarksserie 1 time ekstra
Jun./yngl. div. 1½ time ekstra
Jun./yngl. elite piger/drenge 1 time ekstra
Tildeling af ekstra timer er dog afhængig af antal baner.
(Behov for stor bane til træning på grund af krav om kampafvikling)
BADMINTON 14 medlemmer pr. time
(Beregnet for 5 baner – 2 double og 3 singler er 14 spillere)
Badmintonliga og 1.div. 2.div. 3 timer ekstra
3.div. 2 timer ekstra
Dan- og sjæl.serien 1 time ekstra
U17 og U15 A-række 1½ time ekstra
U13 og U11 A-række 1 time ekstra
BASKETBALL 15 medlemmer pr. time
(- dog afhængig af antal baner)
1.div. 3 timer ekstra
2.div. 2 timer ekstra
3.div., dan.- og sjæl.-serien 1 time ekstra
Jun./yngl. elite piger/drenge 1 time ekstra
GYMNASTIK 50 medlemmer pr. time i hal
(- dog afhængig af aktivitet/disciplin/behov)
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15 medlemmer pr. time i sal
(- dog afhængig af aktivitet/disciplin/behov)
KAMPSPORT 40 medlemmer pr. time i hal
(- dog afhængig af aktivitet/disciplin/behov)
15 medlemmer pr. time i sal
(- dog afhængig af aktivitet/disciplin/behov)
Elitetræning 1 time ekstra i haller og 3 timer i sale

Andre aktiviteter
Timer afsættes med rimeligt hensyn til mulighed for etablering af nye aktiviteter.

Særlige forhold
Udendørsidrætterne vægtes lavere end ”rene” indendørsidrætter. Fx er fodbold sat til en faktor 0,25. Det
betyder at fodbold er en 25 % indendørsaktivitet og en 75 % udendørsaktivitet.
I de perioder af sæsonen, hvor udendørsaktiviteterne ikke benytter timerne, kan disse benyttes af de
øvrige foreninger efter aftale med Solrød Idræts Union.

