Retningslinjer for anvisning af timer på
kunstgræsbaner i Skanderborg Kommune
Anvisning af kommunalt ejede eller støttede kunstgræsbaner i Skanderborg Kommune til brug for
folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven.
Kunstgræsbanerne bliver stillet vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende godkendte foreninger i
Skanderborg Kommune
Ved anvisning af kunstgræsbanerne bliver godkendte foreninger prioriteret først.

1. Anvisning af kommunale kunstgræsbaner
Anvisning sker efter følgende prioritering:
Hverdage kl. 8-16:
1. Kommunale institutioner (børn og unge)
a. Skoler
b. Øvrige
2. Foreningsaktiviteter for børn og unge
3. Foreningsaktiviteter for voksne
Hverdage kl. 16-22:
1. Foreningsaktiviteter for børn og unge
2. Kommunale institutioner (børn og unge)
3. Foreningsaktiviteter for voksne
4. Øvrige
Lørdage
Lørdage i tidsrummet kl. 8-13 bliver anvist på samme vilkår som på hverdage i tidsrummet kl. 16-22.
Foreningerne skal afgive tildelt træningstid, såfremt tiden skal bruges til stævner, turneringer o.l. Foreningen
bliver varslet herom i god tid.
Søndage
Søndage anvises kunstgræsbaner fortrinsvis til stævner, turneringer o.l.
Vederlagsfri benyttelse
Det er efter denne ordning i princippet vederlagsfrit for kommunale institutioner og folkeoplysende godkendte
foreninger hjemmehørende i Skanderborg Kommune at benytte kunstgræsbanerne, når disse betingelser er
opfyldt:
 Arrangementet må ikke være kommercielt
 Der må ikke opkræves entré
Betaling for benyttelse
Der bliver opkrævet et lejebeløb, hvis der bliver anvist kunstgræsbaner til




Arrangementer, hvor der opkræves entre
Private/selvejende institutioner
Foreninger, der ikke er hjemmehørende i Skanderborg Kommune

Priser for leje fremgår af Skanderborg Kommunes takstblad. Takstbladet bliver revideret hvert år i
forbindelse med den kommunale budgetlægning.
Kontraktholder opkræver lejen, og kontraktholder kan opkræve depositum for udlånet.
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2. Ordensregler
Brugerne skal følge de ordensregler og myndighedskrav, der er fastlagt for anvendelse af
kunstgræsbanerne. Den ansvarlige for lånet skal gøres bekendt med disse regler i forbindelse med
anvisningen.
For så vidt angår inventar og udstyr, kan låneren benytte, hvad der befinder sig på banen med de
undtagelser, som kontraktholder måtte finde fornødne af hensyn til inventarets og udstyrets primære
anvendelse.
Alle kunstgræsbaner er – som øvrige arealer, der er udlagt til idræt - omfattet af Skanderborg Kommunes
rygepolitik.
Øl, vin og spiritus må ikke forhandles eller indtages på de anviste kunstgræsbaner uden særlig tilladelse.
Kontraktholder er ansvarlig for at udstede sådanne tilladelser.

3. Fordeling af timer – online booking
Al forespørgsel på ledig tid på kommunale kunstgræsbaner foregår online via Skanderborg Kommunes
fritidsportal.
Sæsonanvisning
Primærsæson – 1. november-30. april
 For primærsæsonen gælder, at ansøgning om ledig tid sker på bookingportalen i perioden 1.-30.
september forud for sæsonstart.
 Der kan søges om tidligere start - dog tidligst 1. oktober
Sekundærsæson – 1. maj til og med uge 41
 For sekundærsæsonen gælder, at ansøgningsfristen er 1. april forud for sæsonstart.
 Timerne fordeles efter ansøgning.
Enkeltstående arrangementer
 Der er mulighed for at forespørge på ledig tid til enkeltstående arrangementer.
o Forespørgsel om ledig tid sker på Fritidsportalen min. 14 dage, før kunstgræsbanen ønskes
benyttet.
o Bookingen vil blive bekræftet inden 5 dage fra ansøgningstidspunktet.


Ledig tid anses først for anvist, når ansøger har modtaget bookingbekræftelse.



Kontraktholderne kan udleje ledige timer på kunstgræsbanerne til brugere uden for Skanderborg
Kommune.

4. Principper for fordeling af timer på kunstgræsbaner
Det samlede antal rådighedstimer på kunstgræsbanerne mandag til fredag kl. 16-22 samt lørdag kl. 8-13
bliver fordelt i forhold til det totale medlemstal fra ansøgende foreninger:
 I tidsrummet 16-20 (primetime) bliver timerne fordelt i forhold til foreningernes medlemsantal i
aldersgruppen 0-18 år (ungdom).
 I tidsrummet 20-22 bliver timerne fordelt i forhold til foreningernes medlemsantal i aldersgruppen fra
og med 19 år (senior).
Det medlemsantal, som foreningerne indberetter pr. 31. december, danner grundlag for tildeling af timer.
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Idrætskoordinator foretager beregning af timer med udgangspunkt i
 Ansøgernes timeberettigede medlemstal,
 Det samlede antal timer, der er til rådighed.
Ingen ansøger har umiddelbart ret til flere timer, end beregningen viser.
Alle kunstgræsbaner indgår i beregningen med samme vægt uanset banernes størrelse.
Ud fra timeberegningen fastlægger Idrætskoordinator rækkefølgen af fordelingsmøder, således at de
lokalområder, hvor der i henhold til beregningen er størst søgning, bliver forhandlet først.
Foreninger, der er hjemmehørende i lokalområdet, har første prioritet til timer på den lokale kunstgræsbane.
De foreninger, der skal have timer andre steder end i lokalområdet, får således mulighed for at deltage i
fordelingsmøderne disse steder.
Foreninger, der søger timer andre steder end i lokalområdet, vil få anvist timer på de baner, hvor der i
henhold til beregningen er ledig kapacitet.
For at sikre størst mulig fleksibilitet i tilrettelæggelse af foreningens aktiviteter, råder foreningerne selv over
den samlede tildelte tid - dog under ansvar for aktivitetsniveau (bredde/elite) og primetime/øvrig tid.
Timer i primetime, der ikke ønskes/søges/anvendes af klubberne til ungdom, kan evt. benyttes af
medlemmer, der ikke tilhører aldersgruppen 0-18 år.
Aktiviteter med blandede hold af børn/unge og seniorer kan få tildelt tid i primetime, såfremt der ikke (kan)
oprettes separate ungdomshold.
I fordelingen vil der, når det er muligt, blive taget hensyn til den ”hele forening”.
Det kan ske ved at samle såvel børne- som voksenaktivitet på samme bane eller på baner som ligger nær
hinanden.
Kontraktholder kan fordele timer, der ikke bliver anvist i forbindelse med sæsonanvisningen eller bliver
afgivet af foreningerne, til nye aktiviteter til fordeling blandt lokale foreninger eller til borgerbooking.

Fordelingstal
For at sikre bedst mulig udnyttelse af faciliteterne, er der for hver enkelt aktivitet fastsat et fordelingstal for
antal udøvere pr. time.
Fodbold:
60 udøvere pr. time

5. Afmelding af anviste timer på kunstgræsbaner





Aflysninger fra kontraktholders side skal meddeleles de berørte brugere med mindst 4 ugers varsel.
Ved længerevarende aflysninger kan den enkelte aktivitet efter ansøgning få tildelt erstatningstid på
en af de øvrige kunstgræsbaner i Skanderborg Kommune. Der kan ikke gøres krav om antal timer
eller afstand til anden kunstgræsbane.
Alle brugere har af hensyn til øvrige brugere og kontraktholdere pligt til hurtigst muligt at afmelde
tildelte tider, hvis der ikke gøres brug af banerne.
Såfremt det ved stikprøvekontrol konstateres, at en forening gentagne gange ikke framelder eller
ikke udnytter de anviste timer, vil tiderne med 4 ugers varsel kunne fratages foreningen.

6. Misligholdelse


Udelukkelse
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o


Kontraktholder har kompetencen til at udelukke brugere, såfremt disse har gjort sig skyldige
i misbrug, aftalebrud m.v.

Erstatning
o Kontraktholder fastsætter og opkræver eventuel erstatning for skader forvoldt af låneren i
forbindelse med den enkelte anvisning.

7. Hvis I vil klage
Klage vedrørende anvisning vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget til endelig afgørelse.
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