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1. Inledning
Fritidsförvaltningen tilldelar tider åt registrerade föreningar och övriga kunder i kommunala
idrottsanläggningar men även i idrottsanläggningar där kommunen är inhyrd utifrån
registrerade föreningars och övriga kunders uttryckta behov och önskemål. Träningstid
under årets olika säsonger fördelas utifrån huvudprinciper och rutiner och presenteras för
registrerade föreningar och övriga kunder i form av säsongsschema. Övriga tillgängliga tider
kan bokas genom bokningsenheten på föreningsavdelningen eller genom Interbook Go via
www.malmo.se. Tider i Baltiska bowlinghallen bokas genom personalen i bowlinghallen.
Tider i badanläggningarna bokas genom personalen i respektive anläggning.
I denna handling tydliggörs verksamhetsperioder (säsonger), ansökningsdatum,
tilldelningstider och öppethållande för olika anläggningar. För varje verksamhet beskrivs hur
mycket tilldelningsbar tid som olika lag/grupper har inom verksamheten. En avstämning av
tilldelningsbara tider görs mot tillgängliga tider och andra verksamheters behov. Den
tilldelningsbara tiden kan inte alltid tillgodoses fullt ut.

2. Huvudprinciper vid fördelning av tider
I detta avsnitt anges huvudprinciper för upprättande av registrerade föreningars
säsongsschema för träning.
 Fördelningen av tider ska ske ur ett jämställdhetsperspektiv och utifrån nivå på
tävlingsverksamhet.
 Fördelningen av tider ska ske enligt följande prioritetsordning för registrerade
föreningar hos fritidsförvaltningen:
1. Barn och ungdomar upp t.o.m. 15 år samt personer med
funktionsnedsättning mellan kl. 18.00–20.00 på vardagar
2. Elitverksamhet/verksamhet på nationell nivå
3. Barn och ungdomar, äldre samt personer med funktionsnedsättning
4. Vuxenverksamhet
5. Övrig verksamhet
 Undantag i prioriteringsordningen kan göras av fritidsförvaltningen i enskilda fall.
Negativt berörd registrerad förening erbjuds då annan anläggning eller tid.
 Fördelningen av tider ska ta hänsyn till lokal anknytning och upptagningsområde i
den mån det är möjligt.
 För idrotter som saknar riktlinjer för tilldelningsbar träningstid innefattar
säsongsschema för träning tider måndag – torsdag enligt anläggningens
öppethållande, fredag till och med kl. 18.30 samt eventuella övriga tider sökta av
föreningen som ej bortprioriteras för annan verksamhet.
 För idrotter som har riktlinjer för tilldelningsbar träningstid innefattar säsongsschema
för träning tider enligt riktlinjerna för tilldelningsbar träningstid samt eventuella
övriga tider sökta av föreningen som ej bortprioriteras för annan verksamhet.
 Fördelningen av tider baseras på den gångna säsongen och eventuella förflyttningar i
tävlingssystemet. Även nya lag/grupper kan tilldelas träningstider i mån av tillgänglig
tid.
 Tilldelad träningstid kan avbokas av fritidsförvaltningen till förmån för matcher och
arrangemang/evenemang, detta avser främst lördagar och söndagar. Särskilda
överenskommelser kan dock finnas.
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3. Fördelningsprocessen
I detta avsnitt anges hur processen med att ta fram säsongsschema går till.
 Information om ansökningsförfarandet skickas ut till den e-postadress som har
angivits av registrerad förening. E-postadressen anger föreningen årligen i samband
med att föreningsrapporten skickas in. Om föreningen byter e-postadress under året
ska detta meddelas föreningsavdelningen via e-post, alternativt via Interbook Go.
Registrerad förening lämnar in ansökan om träningstider digitalt i enlighet med
fritidsförvaltningens instruktioner.
 Information avseende de registrerade föreningarnas tävlingsverksamhet hämtas från
respektive specialidrottsförbund.
 Fritidsförvaltningen möter utvalda samorganisationer och representanter från olika
idrottsområden för att fånga upp specifika behov och önskemål samt uppdatering
kring eventuellt förändrade förutsättningar inom de olika idrotterna.
 Utifrån fördelningsprinciperna görs en bedömning kring vilken mängd träningstid
respektive registrerad förenings verksamhet kan tilldelas.
 I bedömningen väger fritidsförvaltningen också in respektive registrerad förenings
nyttjande av bokade tider utifrån tidigare nyttjandekontroller samt de behov som
registrerade föreningar har uttryckt i dialog med fritidsförvaltningen.
 Registrerade föreningar som inte fördelar träningstider jämställt och/eller som inte
prioriterar barn och ungdomar upp t.o.m. 15 år på träningstider mellan kl. 18.00–
20.00 kan få en begränsad tidstilldelning i kommande schemaläggningar.
 Registrerade föreningar som inte har lämnat in föreningsrapport och/eller
årshandlingar i tid och därigenom spärrats av fritidsförvaltningen kan inte delta i
kommande schemaläggningsprocesser fram till dess att handlingarna är inlämnade.
 De registrerade föreningarnas önskemål anpassas till fritidsförvaltningens tillgängliga
resurser i form av anläggningarnas öppethållande.
 Fritidsförvaltningen skapar säsongsscheman genom vilka de registrerade
föreningarna erhåller information om tilldelade träningstider. I samband med att
information om tilldelade träningstider lämnas ut ges de registrerade föreningarna
möjlighet att inkomma med synpunkter kring tilldelade träningstider.
 Tilldelade träningstider fastställs genom beslut och förs in i bokningssystemet.
 De registrerade föreningarna meddelas om fastställda tider.

4. Rutiner vid fördelning av tider
I detta avsnitt anges de tillämpningsgrunder och rutiner som används vid upprättande av
säsongsschema.
 Fritidsförvaltningen tillhandahåller i första hand tider till registrerade föreningar som
inkommit med en komplett ansökan innan sista ansökningsdag har passerat.
 Fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att bestämma anläggning, yta, dag och tid
vid upprättande av säsongsschema.
 I händelse av att fritidsförvaltningen inte kan tillgodose hela den tilldelningsbara
tiden gäller procentuell tilldelning av tid. Procentuell tilldelning av tid innebär att
registrerade föreningar inom en viss idrott ska erhålla rimligt likvärdig del av den tid
de är tilldelningsbara.
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Registrerade föreningar tilldelas inte mer tid än vad som kan tilldelas utifrån
fördelningsprinciperna med undantagsfall då det bedöms vara motiverat och under
förutsättning att tider är tillgängliga.
Tilldelningsbar träningstid baseras på träningsgrupp snarare än lag eftersom
fritidsförvaltningen gör bedömningen att en träningsgrupp kan utgöras av flera lag
inom ett visst åldersintervall.
Fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att boka tid i de kommunala
anläggningarna eller anläggning där kommunen är inhyrd vid särskilda insatser.
Fritidsförvaltningen ska senast vid slutligt tilldelningsdatum informera berörda
registrerade föreningar om fastställda träningstider.
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5. Inomhusanläggningar
I detta avsnitt redogörs för inomhusanläggningarnas verksamhetsperioder, öppethållande,
ansökningsdagar och tilldelningsdatum. I avsnittet redogörs också för de prioriteringar som
gäller vid tilldelning av tider samt för den tilldelningsbara träningstiden för respektive
verksamhet.

5.1 Verksamhetsperioder
Säsong

Verksamhetsperiod
Vecka 32–22

Sista
ansökningsdag
1 april

Slutligt
tilldelningsdatum
Senast vecka 26

Ordinarie säsong
Sommarsäsong

Vecka 23–31

1 mars

Senast vecka 17

Kombihallen och Kunskapsporten arena är inomhusanläggningar men då det är anläggningar
med konstgräs schemaläggs dessa i samband med att utomhusanläggningarna schemaläggs.
Samtliga verksamhetsperioder, sista ansökningsdagar och slutliga tilldelningsdatum kan
variera beroende på skiftande förutsättningar.

5.2 Öppethållande
Säsong
Ordinarie säsong
Sommarsäsong

Måndag-Fredag
17.00–22.00
17.00–21.30

Lördag-Söndag
09.00–18.00
09.00–18.00

Med reservation för att öppethållandet kan variera beroende på förvaltningens
dispositionsrätt i anläggningarna.
Ordinarie säsong
Mellan vecka 51–1 är det stängt för vinteruppehåll, i enlighet med skolans terminer. Detta
avser inte samtliga anläggningar utan främst gymnastiksalar.
Sommarsäsong
Under sommarsäsongen schemaläggs endast tider till verksamheter vars tävlingssäsong
fortfarande är pågående under denna period samt till tävlingsverksamhet på elitidrottsnivå,
d.v.s. verksamheter som administreras av ett nationellt förbund. Under sommarsäsongen är
antalet öppna inomhusanläggningar begränsat. Schemalagd verksamhet under
sommarsäsongen prissätts enligt taxan för det ordinarie öppethållandet. För övriga
verksamheter kan tid bokas i mån av tillgång, till särskilda priser som anges i prislistan.
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5.3 Prioritering vid tidstilldelning
Prioritering vid fördelning av tider i sporthallar (minst 38x18m)
Prioritering utgår från huvudprinciperna, med särskild förtur till idrotter med ordinarie
inomhusverksamhet. Den tilldelningsbara tiden för respektive verksamhet anges i avsnitt 5.4.
Idrotter som har sin ordinarie verksamhet utomhus tilldelas tider i mån av tillgång.
Herrgårdens sporthall är en prioriterad sporthall för futsal.
Fördelning av tider för träningsverksamhet i Baltiska hallen samt Baltiska träningshallen
följer principen att endast elit- och skolverksamhet schemaläggs. Fotboll får ej bedrivas i
Baltiska hallen eller Baltiska träningshallen, med undantag för Skånecupen.
Prioritering vid fördelning av tider i gymnastiksalar (mindre än 38x18m)
Prioritering utgår från huvudprinciperna, med särskild förtur till idrotter med ordinarie
inomhusverksamhet. Den tilldelningsbara tiden för respektive verksamhet anges i avsnitt 5.4.
Idrotter som har sin ordinarie verksamhet utomhus tilldelas tider i mån av tillgång.
Prioritering vid fördelning av tider i specialanläggningar
Prioritering utgår från huvudprinciperna. Särskild prioritering kan variera beroende på
anläggningens huvudsakliga nyttjandefunktion. Den tilldelningsbara tiden för respektive
verksamhet anges i avsnitt 5.4.

5.4 Tilldelningsbar träningstid
Som tilldelningsbar träningstid räknas måndag – torsdag kl. 17.00–22.00 samt fredag kl.
17.00–18.30 i för verksamheten lämplig sporthall/gymnastiksal. Eventuella
verksamhetsspecifika undantag anges nedan.
Badminton (breddverksamhet)
Verksamhet
Nybörjargrupp, aktiva i åldern 6–12 år
(dock maximalt 20 st. deltagare)
Fortsättningsgrupp, aktiva i åldern 9–15 år
(dock maximalt 15 st. deltagare)

Tilldelningsbar träningstid per
vecka
15 bantimmar
25 bantimmar

Basket
Serie
Basketligan, Herr/Dam/rullstol
Superettan, Herr – Basketettan, Dam
Basketettan, Herr
Division 2, Herr
U20 Herr/Dam
U17 Herr/Dam
U14 Herr/Dam
U10–U12 Easy Basket, Pojkar/Flickor
Övrig verksamhet

Tilldelningsbar träningstid per
vecka
Enligt överenskommelse
7,5 timmar
4,5 timmar
3 timmar
4,5 timmar
3 timmar
3 timmar
3 timmar
Tilldelas tid i mån av plats
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Cheerleading

Nivå
Level 6
Level 5
Level 3
Level 2

Verksamhet
Cheerleading
Cheerleading
Cheerleading
Cheerleading

Level 1

Cheerleading

Fortsättningsgrupp

Cheerleading

Nybörjargrupp

Cheerleading

Level 6

Group Stunt

Level 5

Group Stunt

Level 3

Group Stunt

Prioriterad
anläggning*
Rönnens sporthall
Rönnens sporthall
Rönnens sporthall
Rönnens sporthall
Limhamns
sporthall/Hästhagens
sporthall
Limhamns
sporthall/Hästhagens
sporthall
Limhamns
sporthall/Hästhagens
sporthall
Limhamns
sporthall/Hästhagens
sporthall
Limhamns
sporthall/Hästhagens
sporthall
Limhamns
sporthall/Hästhagens
sporthall

Tilldelningsbar
träningstid per Maximalt
vecka**
antal lag
10 timmar
2
9,5 timmar
2
7,5 timmar
2
7 timmar
2
5 timmar

2

4 timmar

2

2 timmar

2

5 timmar

2

5 timmar

2

2 timmar

2

* Avser träning/lag på friståendematta, fullstor yta enligt tävlingsbestämmelser,
tjockmattor, plintar, bänkar och airtrack.
** Avser träning måndag-fredag 17.00-22.00 samt lördag-söndag 9.00-20.00 eller enligt
respektive anläggnings öppettider.
Gymnastik
Breddgymnastik
Nivå
Ungdomsgymnastik

Prioriterad
anläggning

Tilldelningsbar
träningstid per
vecka*
3 timmar

Maximalt antal
deltagare per
träningsgrupp
25

Gymnastiksal med
tillgång till utrustning
och musikanläggning
Familje-, barn- och
Gymnastiksal med
1 timme
25
motionsgymnastik
tillgång till utrustning
och musikanläggning
* Avser måndag – fredag kl. 17.00–22.00 samt lördag – söndag kl. 09.00–18.00.
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Tävlingsverksamhet, Artistisk gymnastik
Tilldelningsbar
träningstid per
vecka*

Maximalt
antal
deltagare per
träningsgrupp

Behov
av
grop

Behov av
AGredskap**

Prioriterad
Nivå
anläggning
Senior
internationell,
Sofielunds
23 timmar
25
X
X
Senior
idrottshus
nationell
Junior
internationell,
Sofielunds
23 timmar
25
X
X
Junior
idrottshus
nationell
Ungdom
nationell,
Sofielunds
18 timmar
25
X
X
Pojkar/Flickor idrottshus
nationell
Pojkar/Flickor
Sofielunds
tävling
9 timmar
25
X
X
idrottshus
regionnivå
Förberedande Sofielunds
4 timmar
25
X
tävlingsgrupp
idrottshus
* Avser måndag – fredag kl. 08.00–22.00, lördag kl. 08.00–18.00 samt söndag kl. 08.00–20.00
eller enligt respektive anläggnings öppettider.
**AG-redskap: Bom, dambarr, herrbarr, bygelhäst, ringar, räck, friståendegolv, hoppbord,
satsbrädor och tillhörande övningsredskap.
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Tävlingsverksamhet, Truppgymnastik
Nivå
Prioriterad
anläggning
SM, JSM,
USM, ettan,
tvåan
Trean
Fyran

Redskap

Hyllievångshallen

9 timmar

Maximalt
antal
deltagare per
träningsgrupp
20

Redskap
Redskap

6 timmar
6 timmar

20
20

Femman

Redskap

5 timmar

20

Sexan, sjuan
(region)

Redskap

4 timmar

25

Åttan (region)

Redskap

4 timmar

25

SM, JSM,
USM, ettan,
tvåan
Trean

Fristående****

Hyllievångshallen**
Hyllievångshallen (3
h) och Kirsebergs
sporthall/Rönnens
sporthall (3h)**
Kirsebergs
sporthall/Rönnens
sporthall***
Kirsebergs
sporthall/Rönnens
sporthall
Kirsebergs
sporthall/Rönnens
sporthall
Rönnens sporthall
eller friståendehall

3 timmar

20

3 timmar

20

Fyran

Fristående

2,5 timmar

20

Femman

Fristående

Rönnens sporthall
eller friståendehall
Rönnens sporthall
eller friståendehall
Rönnens sporthall
eller friståendehall
Rönnens sporthall
eller friståendehall

2,5 timmar

20

Fristående

Tilldelnings
bar träningstid
per vecka*

Sexan, sjuan
Fristående
2 timmar
25
(region)
Åttan (region) Fristående
0 timmar
25
* Avser träning måndag-fredag 17.00-22.00 samt lördag-söndag 9.00-20.00, eller enligt
respektive anläggnings öppettider.
** I mån av tillgång kan tid tilldelas i Sofielunds idrottshus där den artistiska gymnastiken är
prioriterad verksamhet.
*** I mån av tillgång kan tid tilldelas i Hyllievångshallen där de högre tävlingsnivåerna är
prioriterad verksamhet.
**** Avser träning/grupp på friståendematta, fullstor yta enligt tävlingsbestämmelser,
musikanläggning, speglar, plintar, pallplintar, bänkar, satsbrädor, tjockmattor.
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Handboll
Serie
Handbollsligan, Herr – Svensk HandbollsElit,
Dam
Allsvenskan, Herr/Dam
Division 1, Herr/Dam
Division 2, Herr/Dam
Division 3, Herr/Dam
Division 4, Herr/Dam
Pojkar/Flickor 19 år
Pojkar/Flickor 8–16 år
Övrig verksamhet

Tilldelningsbar träningstid per
vecka
Enligt överenskommelse
7,5 timmar
6 timmar
4,5 timmar
3 timmar
3 timmar
3 timmar
3 timmar
Tilldelas tid i mån av plats

Innebandy
Serie
Svenska Superligan, Herr/Dam
Allsvenskan, Herr/Dam
Division 1, Herr/Dam
Division 2, Herr/Dam
Division 3, Herr/Dam
Division 4, Herr/Dam
Utvecklingslag, Herr/Dam
Juniorallsvenskan, Herr/Dam
Herrjunior 18/Damjunior 19
Pojkar/Flickor födda 2003–2007
Poolspel/blå nivå, Pojkar/Flickor 9–12 år
Knatteligan/grön nivå, Pojkar/Flickor 6–9 år
Övrig verksamhet

Tilldelningsbar träningstid per
vecka
Enligt överenskommelse
7,5 timmar
6 timmar
4,5 timmar
3 timmar
3 timmar
Tilldelas inga egna tider
4,5 timmar
3 timmar
3 timmar
3 timmar
3 timmar
Tilldelas tid i mån av plats

Volleyboll
Serie
Elitserien, Herr/Dam
Division 1, Herr/Dam
Division 2, Herr/Dam
Division 3, Herr/Dam
Kidsvolley – U20, Pojkar/Flickor
Övrig verksamhet

Tilldelningsbar träningstid per
vecka
Enligt överenskommelse
7,5 timmar
4,5 timmar
4,5 timmar
3 timmar
Tilldelas tid i mån av plats
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6. Utomhusanläggningar
I detta avsnitt redogörs för utomhusanläggningarnas verksamhetsperioder, öppethållande,
ansökningsdagar och tilldelningsdatum. I avsnittet redogörs också för de prioriteringar som
gäller vid tilldelning av tider samt för den tilldelningsbara träningstiden för respektive
verksamhet.

6.1 Verksamhetsperioder
Säsong

Verksamhetsperiod
Vecka 45–13

Sista
ansökningsdag
15 augusti

Slutligt
tilldelningsdatum
Senast vecka 41

Försäsong
Ordinarie säsong

Vecka 14–44

15 januari

Senast vecka 10

Kombihallen och Kunskapsporten arena är inomhusanläggningar men då det är anläggningar
med konstgräs schemaläggs dessa i samband med att utomhusanläggningarna schemaläggs.
Samtliga verksamhetsperioder, sista ansökningsdagar och slutliga tilldelningsdatum kan
variera beroende på skiftande förutsättningar.

6.2 Öppethållande
Säsong
Försäsong
Ordinarie säsong

Måndag-Fredag
08.00–21.30
08.00–21.30

Lördag-Söndag
09.00–18.00
09.00–18.00

Med reservation för att öppethållandet kan variera beroende på förvaltningens
dispositionsrätt i anläggningarna.
Försäsong
Endast ett begränsat antal grusplaner är tillgängliga under v 45–13. Fr.o.m. den 16/12 t.o.m.
v 1 är det stängt för vinteruppehåll. Baserat på seniorlagens förflyttningar i seriesystemet görs
en justering av försäsongsschemat som börjar gälla efter vinteruppehållet. Föreningar som,
till följd av ett avancemang i seriesystemet, är intresserade av att under försäsongen erhålla
ytterligare träningstider efter vinteruppehållet ska ansöka om detta senast den 1/12.
Ordinarie säsong
Start- och slutvecka för den ordinarie säsongen kan variera beroende på väderförhållandena.
Under perioden vecka 26–28 är gräsplanerna endast tillgängliga för lag som spelar
tävlingsmatcher under perioden. Under oktober månad har endast lag som har serie- eller
kvalmatcher kvar att spela tillgång till gräsplan.
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6.3 Prioritering vid tidstilldelning
Prioritering vid fördelning av tider på idrottsplatser
Prioritering utgår från huvudprinciperna, med särskild förtur till idrotter med ordinarie
utomhusverksamhet. Den tilldelningsbara tiden för respektive verksamhet anges i avsnitt 6.4.
Idrotter som har sin ordinarie verksamhet inomhus tilldelas tider i mån av tillgång.

6.4 Tilldelningsbar träningstid
Som tilldelningsbar träningstid räknas måndag – torsdag kl. 17.00–21.30 samt fredag kl.
17.00–18.30 på 11-spelsplan vid ordinarie säsong och 7-spelsplan vid försäsong om inte
annat anges i tabellen nedan.
Fotboll
Serie
Allsvenskan, Herr – Damallsvenskan
Superettan, Herr – Elitettan, Dam
Division 1, Herr/Dam
Division 2, Herr/Dam
Division 3, Herr/Dam
Division 4, Herr/Dam
Division 5, Herr
Division 6, Herr*
Division 7, Herr*
Reserv division 1, Reserv division 2, Reserv
division 3, Herr*
Motion, Herr*
Folksam U21, Herr
U19 Allsvenskan, Herr – Svenska Spel F19
U19 division 1, Herr
U17 Allsvenskan, Herr
U17 division 1, Herr
U16 Nationell, Herr
Herrjunior division 1 – Dam U division 1
Herrjunior division 2 – Dam U division 2
Herrjunior division 3
Skåneserie A och B, Pojkar/Flickor 14–17 år
Skåneserie C, Pojkar/Flickor 14–17 år
Zonserie Skåne, Pojkar/Flickor 13–16 år
Pojkar/Flickor 9–12 år
Fotbollsskola*
Övrig verksamhet*

Tilldelningsbar träningstid per
vecka
Enligt överenskommelse
7,5 timmar
6 timmar
4,5 timmar
4,5 timmar
3 timmar
3 timmar
3 timmar
3 timmar
Tilldelas tid i mån av plats
Tilldelas tid i mån av plats
Tilldelas tid i mån av plats
4,5 timmar
4,5 timmar
4,5 timmar
4,5 timmar
4,5 timmar
3 timmar
3 timmar
3 timmar
4,5 timmar
3 timmar
3 timmar
3 timmar (avser 7-spelsplan)
3 timmar (avser 5- eller 7-spelsplan)
Tilldelas tid i mån av plats

* Kan endast tilldelas tider på konstgräs/gräs om fritidsförvaltningen bedömer att det finns
tider att tillgå.
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7. Tennisbanor
I detta avsnitt redogörs för tennisbanornas verksamhetsperiod, öppethållande,
ansökningsdag och tilldelningsdatum. I avsnittet redogörs också för de prioriteringar som
gäller vid tilldelning av tider.

7.1 Verksamhetsperiod
Säsong

Verksamhetsperiod Sista ansökningsdag

Utomhussäsong

Vecka 18–39

15 mars

Slutligt
tilldelningsdatum
Senast vecka 15

Verksamhetsperiod, sista ansökningsdag och slutligt tilldelningsdatum kan variera beroende
på skiftande förutsättningar.

7.2 Öppethållande
Hästhagens IP:s tennisbanor
Säsong
Utomhussäsong

Måndag-Fredag
08.00–21.00

Lördag-Söndag
09.00–18.00

7.3 Prioritering vid tidstilldelning
Prioritering vid fördelning av tider på tennisbanor
Tider tilldelas endast för tennis, utifrån den prioriteringsordning som anges i
huvudprinciperna.
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8. Ishallar
I detta avsnitt redogörs för ishallarnas verksamhetsperioder, öppethållande, ansökningsdagar
och tilldelningsdatum. I avsnittet redogörs också för de prioriteringar som gäller vid
tilldelning av tider samt för den tilldelningsbara träningstiden för respektive verksamhet.

8.1 Verksamhetsperioder
Säsong

Slutligt tilldelningsdatum

Försäsong

Verksamhetsp Sista
eriod
ansökningsdag
Vecka 31–34
1 februari

Ordinarie säsong

Vecka 35–12

1 april

Senast vecka 24

Eftersäsong

Vecka 13–19

1 februari

Senast vecka 8

Sommarsäsong

Vecka 20–30

Ingen ansökan

Inget tilldelningsdatum

Senast vecka 10

Samtliga verksamhetsperioder, sista ansökningsdagar och slutliga tilldelningsdatum kan
variera beroende på skiftande förutsättningar.

8.2 Öppethållande
Säsong
Måndag-Fredag
Lördag
Söndag
Försäsong *
07.00–22.00
08.00–18.00
08.00–21.30
Ordinarie säsong
07.00–22.00
08.00–18.00
08.00–21.30
Eftersäsong *
07.00–22.00
08.00–18.00
08.00–21.30
Sommarsäsong **
12.00–20.00
09.00–16.00
09.00–16.00
* Öppethållande i begränsat antal ishallar.
** Endast Malmö isstadion hålls öppen, under förutsättning att ishallen efterfrågas och
bokas in, samt att den inte behöver hållas stängd för renoveringsarbeten.
Med reservation för att öppethållandet kan variera beroende på vilken ishall som avses.
Försäsong
Under vecka 31–34 tillhandahåller fritidsförvaltningen is för elitverksamhet inom ishockey,
konståkning och shorttrack. Med elit avses lag som deltar i U16 Elit, J18 Elit, J20
Elit/SuperElit eller i seniorserier på nationell nivå eller högre, samt åkare som är rankade för
deltagande på nationell nivå. Fritidsförvaltningen tillhandahåller under dessa veckor även is
till skolverksamhet. Beroende på vilken vecka skolan börjar kan schemat se olika ut från
vecka till vecka.
Schemalagd verksamhet under försäsongen prissätts enligt ordinarie säsongs prislista. För
övriga verksamheter kan tid bokas i mån av tillgång, till särskilda priser som anges i prislistan.
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Ordinarie säsong
Under vecka 35–12 tillhandahåller fritidsförvaltningen is till samtliga isverksamheter. I slutet
av perioden gäller för ishockeylag att tilldelad tid endast tillhandahålls så länge laget spelar
serie-, kval- eller slutspelsmatcher.
Eftersäsong
Under vecka 13–14 tillhandahåller fritidsförvaltningen is till:
o Konståkning (elit och bredd)
o Shorttrack (elit och bredd)
o Ishockey (för de lag som då spelar serie-, kval- eller slutspelsmatcher)
Under vecka 15–19 tillhandahåller fritidsförvaltningen is till:
o Konståkning (elit och bredd)
o Shorttrack (elit och bredd)
Schemalagd verksamhet under eftersäsongen prissätts enligt ordinarie säsongs prislista. För
övriga verksamheter kan tid bokas i mån av tillgång, till särskilda priser som anges i prislistan.
Köp av istid under försäsong samt eftersäsong
De registrerade föreningarna kan för perioderna vecka 31–34 samt vecka 13–19 efter
överenskommelse köpa istid enligt aktuell prislista. Istid kan köpas i form av hela veckor
som är sammanhängande med ordinarie säsong eller annat öppethållande (med avräkning för
ishockeyverksamhet inom serie-, kval- eller slutspel). Istid kan också köpas som strötider så
länge ishallen är öppen för annan ordinarie verksamhet samt för arrangemangsdagar i mån av
utrymme i öppna ishallar.
Köp av istid för vecka 31–34 samt vecka 13–19 ska ansökas hos fritidsförvaltningen senast 1
februari. Villkoren för köp av istid regleras i särskilt avtal som skrivs mellan förvaltningen
och den registrerade föreningen i samband med köp av istid.
Sommarsäsong
Bokningar kan ske som veckobokning, en- eller flerdagsbokning samt strötidsbokning.
Strötidsbokningar beviljas från och med 1 april.
Bokad tid prissätts enligt prislistan för ishallarna "utöver ordinarie säsong". Evenemang
prissätts enligt evenemangsprislista.

8.3 Prioritering vid tidstilldelning
Prioritering vid fördelning av tider i ishallar
Prioritering utgår från huvudprinciperna, med särskild förtur till idrotter med ordinarie
verksamhet på is. Den tilldelningsbara tiden för respektive verksamhet anges i avsnitt 8.4.
Idrotter som inte bedriver sin ordinarie verksamhet på is tilldelas tider i mån av tillgång.

8.4 Tilldelningsbar träningstid
Som tilldelningsbar träningstid räknas måndag – torsdag kl. 17.00–22.00 samt fredag kl.
17.00–18.30 i ishall. Eventuella verksamhetsspecifika undantag anges nedan.
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Ishockey
Träningstid tilldelas respektive träningstrupp utifrån behov. Behovet uppskattas utifrån
serienivå. Observera att en träningstrupp kan bestå av mer än ett serielag.
Serie
Tilldelningsbar träningstid per vecka
SHL, Herr – Svenska damhockeyligan
Enligt överenskommelse
HockeyAllsvenskan, Herr – DamEttan
Enligt överenskommelse
HockeyEttan, Herr – DamTvåan
HockeyTvåan, Herr
J20 SuperElit, J20 Elit, J20 division 1
J18 Elit
4,5 timmar
U16 Elit
HockeyTrean, Herr
J18 division 1, J18 division 2
U16 division 1, A2
U15
U14
3 timmar
U13/B2
U12/C1
U11/C2
U10/D1
U9/D2
U8/D3
2 timmar
Skridskoskola (max 60 deltagare)
Övrig verksamhet
Tilldelas tid i mån av plats
Konståkning
Träningstid tilldelas respektive träningstrupp utifrån behov. Behovet uppskattas utifrån nivå.
Grupp
Nivå
Maximalt antal
Tilldelningsbar träningstid
åkare på isen
per vecka
Grupp 1+11
Elitserieåkare
15
10 timmar
Grupp 2
Internationella åkare 10
15 timmar *
Grupp 3+4
Lovande talang
20
6 timmar
Grupp 5+12
Yngre talang
20
5 timmar
Grupp 6+7
B+C
25
3 timmar
Grupp 8
C
20
3 timmar
Grupp 9+10
Skridskoskola
60
2 timmar
* Inklusive tider måndag – fredag fram till kl. 17.00.
Kälkhockey och bandy
Träningstid tilldelas respektive träningstrupp utifrån behov. Behovet uppskattas utifrån
verksamhet.
Verksamhet
Tilldelningsbar träningstid per vecka
Kälkhockey
3 timmar
Bandy
3 timmar
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9. Bowlingbanor
I detta avsnitt redogörs för bowlingbanornas verksamhetsperiod, öppethållande,
ansökningsdag och tilldelningsdatum. I avsnittet redogörs också för de prioriteringar som
gäller vid tilldelning av tider.

9.1 Verksamhetsperiod
Säsong

Verksamhetsperi
od
Ordinarie säsong Vecka 33–17

Sista
ansökningsdag
1 mars

Slutligt
tilldelningsdatum
Senast vecka 22*

* Ett preliminärt veckoschema skickas ut vecka 19 till ansökande föreningar för
kommentarer/justering.
Verksamhetsperiod, sista ansökningsdag och slutligt tilldelningsdatum kan variera beroende
på skiftande förutsättningar.

9.2 Öppethållande
Baltiska bowlinghallen
Period
Vecka 33–50
Vecka 51–1
Vecka 2–17
Vecka 18–32

Måndag-Torsdag Fredag
Lördag-Söndag
09.00–21.00
09.00–16.00
09.00–18.00*
11.00–21.00**
09.00–16.00**
09.00–18.00**
09.00–21.00
09.00–16.00
09.00–18.00*
Begränsat
Begränsat
Begränsat
öppethållande***
öppethållande*** öppethållande***
* Endast för tävlingsverksamhet och strötider.
** Endast strötider.
*** Stängt under perioder vid behov av renovering, i annat fall endast strötider och
tävlingsverksamhet.
Bowlinghallens personal schemalägger abonnemang under vecka 33–50 och 2–17 samt
blockerar tid för tävlingsverksamhet under helger för denna period. Övriga strötider bokas
därefter direkt via bowlinghallen.

9.3 Prioritering vid tidstilldelning
Prioritering vid fördelning av tider i bowlinghallar
Tider tilldelas endast för bowling, utifrån den prioriteringsordning som anges i
huvudprinciperna.
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10. Badanläggningar
I detta avsnitt redogörs för badanläggningarnas verksamhetsperioder och öppethållande samt
för de prioriteringar som gäller vid tilldelning av tider.

10.1 Verksamhetsperioder och öppethållande
Badanläggningar inomhus
Nedan redogörs för vilka perioder som föreningar kan tilldelas/boka tider i respektive
badanläggning. Badanläggningarna kan ha andra säsonger för allmänheten.
Anläggning
Bassäng
Öppetperiod
Simhallsbadet
Undervisningsbassäng
1 aug – 15 juni
Hoppbassäng (med torrdel)
Året runt *
50-metersbassäng
1 aug – 15 juni
Oxievångsbadet
25-metersbassäng
18 aug – 17 juni
Undervisningsbassäng
18 aug – 17 juni
Rosengårdsbadet
25-metersbassäng
1 aug – 15 juni**
* Med undantag av ca tre veckor då bassängen stängs i samråd med föreningar, för underhåll
och städning.
** Bassängen kan under perioden 15 maj – 15 aug bokas av föreningar i begränsad
utsträckning.
Badanläggningar utomhus
Nedan redogörs för vilka perioder som föreningar kan tilldelas/boka tider i respektive
badanläggning. Badanläggningarna kan ha andra säsonger för allmänheten.
Anläggning
Bassäng
Öppetperiod
Rosengårdsbadet*
50-metersbassäng
15 maj – 15 aug**
Segevångsbadet*
50-metersbassäng
15 maj – 10 sep***
Lindängsbadet*
50-metersbassäng
15 maj – 31 aug***
* På Midsommarafton och Midsommardagen är badet öppet.
** Under perioden har föreningar endast strötider till förfogande.
*** Under perioden ansvarar föreningar för drift och fördelning av tid.
Samtliga verksamhetsperioder, sista ansökningsdagar och slutliga tilldelningsdatum kan
variera beroende på skiftande förutsättningar.

10.2 Prioritering vid tidstilldelning
Prioritering vid fördelning av tider i simhallar
Prioritering Verksamhet
1
Allmänhet*
2
Skolsim, skolidrottsverksamhet och kommunala grupper
3
Föreningsverksamhet med speciella behov
(ex. personer med funktionsnedsättning)
4
Föreningsverksamhet**
5
Övriga
* Specifika prioriteringar baseras på enskild anläggnings inriktning och målgrupper.
** Föreningar fördelar tider mellan sig i dialog med fritidsförvaltningen.
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11. Rekreationsanläggningar
I detta avsnitt redogörs för rekreationsanläggningarnas verksamhetsperioder och
öppethållande.

11.1 Verksamhetsperioder och öppethållande
Bulltofta motionscenter
Period
Måndag – Torsdag
1 jan – 31 dec
07.30-21.30

Fredag
07.30-19.00

Lördag – Söndag
09.00-17.00

Avvikande öppettider:
Nyårsdagen stängt, Trettondagsafton 09.00–17.00, Trettondedag jul 09.00–15.00, Långfredag
stängt, Påskafton 09.00–15.00, Påskdagen stängt, Annandag påsk 09.00–15.00,
Valborgsmässoafton 09.00–17.00, Första maj stängt, Kristi himmelsfärdsdag 09.00–15.00,
Pingstafton 09.00–15.00, Pingstdagen stängt, Nationaldagen stängt, Midsommarafton 09.00–
14.00, Midsommardagen stängt, Alla helgons dag 09.00–15.00, 23 december 09.00–15.00,
Julafton stängt, Juldagen stängt, Annandag jul 09.00–15.00, Nyårsafton: 09.00–15.00.
Ribersborgs handikappbad
Period
Måndag-Söndag
13 maj – 1 sep
10.00-18.00*
* Under perioden 4 juni – 12 aug anordnas grillkvällar på tisdagar och torsdagar fram till kl.
21.00.
Torups friluftsgård
Period
Måndag – Torsdag
1 jan – 31 dec
09.00-21.00

Fredag
09.00-18.00

Lördag – Söndag
09.00-17.00

Avvikande öppettider: Nyårsdagen stängt, Trettondagsafton 09.00-17.00, Trettondedag jul
stängt, Långfredagen 11.00-16.00, Påskafton 11.00-16.00, Påskdagen 09.00-17.00, Annandag
påsk 10.00-17.00, Första maj 10.00-17.00, Kristi himmelfärdsdag 09.00-17.00, Sveriges
nationaldag 09.00-17.00, Pingstafton 09.00-17.00, Pingstdagen 09.00-17.00, Midsommarafton
stängt, Midsommardagen stängt, Alla helgons dag stängt, 23 december 09.00-15.00, Julafton
stängt, Juldagen stängt, Annandag jul stängt, Nyårsafton stängt.
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12. Öppethållande vid helgdagar och dålig väderlek
I avsnittet beskrivs öppethållandet vid helgdagar och dålig väderlek.
Samtliga inomhusanläggningar, utomhusanläggningar, tennisbanor, ishallar och
bowlingbanor är helgstängda på Nyårsdagen, Midsommarafton, Midsommardagen, Julafton
samt Juldagen och har helgöppet mellan kl. 10.00–16.00 för matcher, strötider och
arrangemang/evenemang på följande dagar: Trettondedag jul, Långfredagen, Påskafton,
Påskdagen, Annandag påsk, Första maj, Kristi himmelfärdsdag, Sveriges nationaldag,
Pingstafton, Pingstdagen, Alla helgons dag, Annandag jul, Nyårsafton.
Då väderförhållanden är sådana att SMHI har utfärdat en klass 2-varning eller högre, håller
samtliga anläggningar stängt. Klass 2-varning innebär att SMHI har gjort en bedömning att
väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och
stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Fritidsförvaltningen kan vid dessa tillfällen inte
garantera ersättningstider.
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