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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 fordeling af idrætsfaciliteter bliver udarbejdet, efter de 

gældende regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg. Fordelingskriterierne såvel som 

fordelingsnøglen kan løbene tilpasses de faktiske forhold, for eksempel hvis en ny idrætsforening skal 

have tildelt tider i idrætshallerne. 

 

I det følgende er der en uddybende beskrivelse, hvordan fordeling af lokaler og udendørsanlæg i praksis 

bliver udført i forhold til særarrangementer, weekendarrangementer og sæsonbookinger. 

Bedst egnede faciliteter til aktivitet 

Anviste lokaler med videre 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 bliver lokalets loftshøjde, rekvisitter og inventar samt hvilke opstregninger 

faciliteterne har vurderet i forhold til aktiviteten. Der tages også hensyn til, at foreninger, så vidt det er 

muligt, kan bruge lokaler og udendørsanlæg, som geografisk ligger nærmest foreningens tilhørssted.  

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: 

 

 At der bliver tildelt sammenhængende timer til samme idrætsgren, for eksempel volleyball, badminton 

og indendørs fodbold, når det er muligt. På den måde skal der ikke optages eller nedtages net, bander 

med mere ved hvert timeskifte. 

 At nedtagning og afrydning af rekvisitter skal ske inden for eget træningspas.  
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Hjemmebanefordel 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 til tidligere brugere 

For at holde fast på foreningers rutiner og traditioner, prioriteres den bruger, som havde tiden den 

foregående sæson. Dette medmindre at forhold i foreningen, der plejer at have en bestemt tid, er blevet 

ændret, så det er mere hensigtsmæssigt at give tiden til en anden forening. Forhold kunne være et større 

fald i medlemstal eller ændret medlemssammensætning i forhold til børn og voksne. Det kunne også være 

større ændringer af træningens eller et årligt arrangements karakter, så det ikke længere kan siges at være 

en del af rutinen eller traditionen.  

 

Fordelingsnøgle 
 

Fordelingsnøgle til beregning af timer i idrætsfaciliteterne 

Fordelingsnøglen skal give et tal på, hvor mange timer en forening har mulighed for at få på en 

idrætsfacilitet i forhold til sæsonfordeling af lokaler og udendørsanlæg på idrætsområdet. For at lave 

fordelingsnøglen, bliver der set på: 

 

 Antal timer tilgængelige i lokale eller udendørsanlæg  

 Antal medlemmer i forening fordelt på børn og unge til og med 25 år 

 Typen af aktivitet og elitetræning 

 Fordelingstal 

Antal timer tilgængelige på facilitet 

For at lave fordelingsnøglen, skal vi først have et tal for, hvor mange timer et lokale eller udendørsanlæg 

har om ugen, som kan bruges til fritidsaktiviteter. Det vil sige, at vi ser på, hvornår der er åbent, og hvad 

der er ledigt, efter elitetimer og kommunale tilbud er trukket fra. Lørdag efter kl. 13.00 og hele søndagen i 

hallerne tæller ikke med, da det er forbeholdt kampe med videre.  

 

Foreninger kan få tildelt tid inden for de antal timer, som er tilgængelige for fritiden. Fordelingen er 

afhængig af antal medlemmer i foreningen og typen af aktivitet. 

 

Timerne efter kl. 22.00 tæller kun 50 procent, hvilket betyder at en forening kun behøver halv så mange 

medlemmer i forhold til en aktivitet samt lokale eller udendørsanlæg, for at udløse en time.  

Antal medlemmer i forening fordelt på børn og unge til og med 25 år 

Dernæst ser vi på, hvor mange medlemmer foreningen har. Unge medlemmer med alderen til og med 25 

år ganges med en faktor to. Dette er for at fremme mulighederne for børn og unge.  

 

Flerstrengede foreninger skal opgøre medlemstal per afdeling. 
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Typen af aktivitet har betydning for, hvor mange der kan være aktive til et træningspas i et lokale eller 

udendørsanlæg, så er det ikke nok at fordele antal ledige timer i lokaler og udendørsanlæg på 

medlemstal. Derfor ser vi også på typen af aktivitet og fordelingstallet for denne.  

Typen af aktivitet og elitetræning 

Da der er forskel på, hvor mange medlemmer der kan være i et lokale eller udendørsanlæg til samme 

træningspas i forhold til en aktivitet, er der udarbejdet fordelingstal for hver aktivitet. I nogle tilfælde er 

der også udarbejdet et fordelingstal for elitetræning.   

 

Det er hovedsageligt foreninger, der har budt ind med, hvad fordelingstallet bør være for deres aktivitet. 

Dog er definitionen af elitetræning den samme som Danmarks Idrætsforbund. Ønsker en forening at få 

elitetræning, skal foreningen indsende ønsker til dette til Kultur og Fritid og opfylde samme definitioner af 

elite som defineret af specialforbundene under Danmarks Idrætsforbund. Se mere på: www.dif.dk.   

Andre aktiviteter 

Det skal være muligt for foreninger at få etableret nye aktiviteter. Til det formål reserveres der nogle timer 

i lokaler og udendørsanlæg ved hver sæsonfordeling,  

 

Fordelingstal 
Fordelingstallet viser, hvor mange medlemmer der skal til for at have en træningstime á 45 minutter i 

enten en sal, hal eller kunstgræsbane.  

 

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) 

 

 

 

 

http://www.dif.dk/
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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. division Herre 3 timer ekstra 

2. Division Dame 2 timer ekstra 

U19 Damer Landsdækkende 1 time ekstra 

U17 Herre Landsdækkende 1 time ekstra 

U15 Herre Mesterrækken 1 time ekstra 

U13 Herre Mesterrækken 1 time ekstra 

 

GYMNASTIK 50 medlemmer pr. time i hal 

(- dog afhængig af aktivitet/disciplin/behov) 

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 

 

BALLROOM 40 medlemmer pr. time i hal 

(- dog afhængig af aktivitet/disciplin/behov) 

15 medlemmer pr. time i sal 

(- dog afhængig af aktivitet/disciplin/behov) 

 

FODBOLD 

Antallet af timer en fodboldklub har mulighed for på kunstgræsbanerne ved Solrød Idrætscenter, bliver 

som udgangspunkt udregnet på baggrund af gennemførte turneringshold. Årgange samt kamptype (5, 8, 

eller 11- mands) samt niveau sættes til en forudbestemt pointværdi. Hvert gennemført turneringshold 

genererer således et antal point til klubben. 

 



 

 

 

SIDE 5/6 

 
 

På baggrund af det samlede antal point en klubs gennemførte hold genererer, vil hver klub få tildelt et 

antal point (samlet pointværdi 100), som skal bruges til at ”købe” banetid for. 

Model for optjening af point til tildeling af kunstgræstider - baseret på gennemførte turneringshold

8-mands Række 

3+4

8-mands 

række 1+2

8-mands 

elite øst

11-mands række 

3+4

11-mands række 

1+2

11-mands 

mesterrække / elite 

øst

11-mands 1-

3. div. 5-mands hold 

U8 drenge 0,50

U9 drenge 0,50

U10 Drenge 0,50

U11 Drenge 1,00 2,00

U12 Drenge 1,00 2,00

U13 Drenge 1,00 2,50 3,00

U14 Drenge 1,50 2,00 3,00 4,00

U15 Drenge 1,50 2,00 3,00 3,50 4,00

U16 Drenge 1,50 2,00 3,00 4,00

U17 Drenge 1,50 2,50 3,00 3,50 5,00

U19 Drenge 1,50 2,50 3,50 5,00

U9 piger 0,50

U10 piger 0,50

U11 Piger 0,75 1,00 0,50

U12 Piger 1,00 2,00

U13 Piger 1,00 2,00

U14 Piger 1,50

U15 Piger 1,50 2,00 4,00

U17 Piger 1,50 2,00 3,50 5,00

U19 Piger 1,50 2,00 3,00

8-mands Serie 5-6 Serie 4 Serie 3 Serie 1-2

Sjællandsserien og 

Danmarksserien

2. division 

og derover

Herresenior 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

8-mands Serie 3 Serie 2 Serie 1

Kvindeserie Øst 

og derover

Kvindesenior 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

8-mands Række 2-3

Række 1 og 

Elite

Oldboys/girls og 

ældre 1,00 1,50 2,00
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Særlige forhold for udendørsaktiviteter 

Udendørsidrætterne vægtes lavere end ”rene” indendørsidrætter ved fordeling af haller og sale. For 

eksempel er fodbold sat til en faktor 0,25. Det betyder at fodbold er en 25 % indendørsaktivitet og en 75 

% udendørsaktivitet. 

 

 

 

Udkast til inddeling af tider i Solrød

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

15.30-17.00 3,25 3,25 3,25 3,25 2,50

17.00-18.30 3,75 3,75 3,75 3,75 2,00

18.30-20.15 3,25 1,50 1,50 3,25 1,00

20.15-22.00 2,00 1,50 1,50 2,00

Lørdag Søndag

09.00-10.45 4,00 4,00

10.45-12.30 5,50 5,50

12.30-14.15 5,50 5,50

14.45-16.00 5,50 5,50

16.00-17.45 4,50 4,50

Mulighed for kampe


