Regler for tildeling af
træningstid i haller og sale

FORMÅL
Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer. Ud fra dette
regelsæt skal det være klart og forståeligt for alle
foreningerne i Sorø kommune, hvorledes lokaletildelingen foregår.
Retningslinjerne skal sikre bedst mulig udnyttelse af idrætsfaciliteter ved en dynamisk fordeling i
løbet af sæsonen. I årets løb får nogle foreninger
fremgang i deltagerantallet, mens andre får nedgang. Nye foreninger kommer også til.
Kultur og Fritidsudvalget har den overordnede
kompetence på området, idet udførslen af opgaven dog er overladt til forvaltningen. Faciliteterne
stilles til rådighed for mange forskellige brugere – fx. foreninger, folkeskoler, institutioner, ældreidræt, voksenundervisning med videre.
Reglerne indebærer, at den enkelte forening/brugergruppe ikke nødvendigvis har ret til at få samme tid og facilitet, som de havde i den foregående sæson. Ved hver ansøgningsrunde fordeles
tiderne efter de gældende prioriteringsregler.
Såfremt tildelte tider ikke benyttes, vil disse blive
annulleret og kan tildeles andre foreninger, der
måtte have behov. Det påhviler foreninger og andre brugere at indmelde eventuelle ubenyttede
timer til forvaltningen, som herefter vil sikre, at de
stilles til rådighed for andre.
Al booking skal foregå via lokalebookingsystemet
EG ON Kultur & Fritid, som tilgås fra Sorø kommunes hjemmeside.

Lån af lokaler
i Sorø Kommune
HVEM KAN LÅNE LOKALER?
Lokaleanvendelse uden betaling
Foreninger, institutioner, klubber, enkeltpersoner og organisationer, der er hjemmehørende i
Sorø Kommune, og som er berettiget til offentlig,
kommunal støtte kan gå lokaler stillet til rådighed
uden betaling.
Det inkluderer blandt andet sociale foreninger,
der støttes efter § 18 m.m. i serviceloven; lokalråd og borgerforeninger; politiske foreninger;
alment velgørende foreninger m.v.. Såvel foreningen / sammenslutningen samt den konkrete
aktivitet skal være ikke-kommerciel.

Lokaleanvendelse med betaling
Foreninger og øvrige sammenslutninger, der
har et kommercielt formål; medlemsskabsbegrænsede foreninger som grundejerforeninger, antenneforeninger, andelsboligforeninger
og boligforeninger; samt foreninger og øvrige
sammenslutninger med hjemsted udenfor Sorø
Kommune, kan benytte kommunale lokaler mod
betaling. Det samme gælder folkeoplysende foreninger, når selve aktiviteten i fx. en hal ikke er
omfattet af folkeoplysningsloven, fx. afholdelse af
en markedsdag.
Vederlag opkræves ifølge takstkataloget. Se
Sorø Kommunes hjemmeside/Kultur og Fritid.
Haller og andre lokaler må ikke anvendes til private formål.

Afsæt for retningslinjerne
Folkeoplysningsloven, kap. 6. Vejledning til folkeoplysende undervisning og aktiviteter. Folkeoplysningspolitik
for Sorø Kommune (Byrådet 23. november 2016). Takstblad, Leje af haller og sale, Fagcenter Teknik, Miljø og
Drift. Sag om kommunale lokaler – hvem kan låne gratis. Teknik og Miljøudvalget, marts 2015.
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nen, hvor foreningen har sin primære forankring.
F.eks. anses LBI som forankret på Frederiksberg
og i Frederiksberg Hallen.
For børne- og ungeaktiviteter er det vigtigt, at der
De kommunale lokaler er forbeholdt skoler, SFO, ikke er unødigt langt til faciliteterne, og der endviUng Sorø, Sorø Musiske Skole på hverdage i dere er sikre adgangsveje.
skoletiden samt i fornødent omfang herefter. Der- Det er vigtigt, at der gives mulighed for ældreidræt
efter prioriteres som følger:
i dagtimerne i nærmiljøet. Øvrige voksne idrætsudøvere må være villige til at transportere sig.
1. Aktiviteter for børn og unge
2. Folkeoplysende voksenundervisning
b) Optimal udnyttelsesgrad
3. Aktiviteter for voksne
De foreninger, som kan udnytte hele sæsonen

PRIORITERING AF BRUGERGRUPPER

Træningstiden fra skoledagens ophør og frem til
kl. 19.00 er forbeholdt børn indtil 14 år og kan
ikke sæsonbookes til brugere på 15 år eller over.
Hold af brugere på 15 år eller over kan dog komme i betragtning til eventuelle ledige tider før kl
19, når prioriterede børnehold er på plads. I så
fald prioriteres børn/unge over 15 år forud for
voksne.

(august til juni) prioriteres højere end foreninger,
som kun anvender faciliteten/lokalet i en del af
sæsonen. (f.eks. fodbold og tennis, som har en
begrænset indendørssæson). Der tages samtidig
højde for, at faciliteten/lokalet er afpasset til aktiviteten. Det betyder, at der kan anvises en anden
facilitet/lokale end den søgte, hvis det skønnes
muligt og hensigtsmæssigt at gennemføre aktiviteten her.

Ældre- og handicapidræt i dagtimerne tilgodeses I den forbindelse vurderes holdets størrelse (koni videst mulige omfang.
kret ses på antallet af aktive på holdet på ansøgningstidspunktet) samt berettigede krav til indretning, temperatur, faciliteter m.v..

PRINCIPPER FOR FORDELING

Prioriteringen suppleres af tre principper, der får
betydning, når der indenfor en prioriteret gruppe
er flere ligestillede ansøgere til samme lokaler/
idrætsfaciliteter og tider– f. eks. to voksenhold.
a) Nærhedsprincippet
For børn og unge tages i videst muligt omfang
hensyn til aktiviteter med tilknytning til nærmiljøet, så træningen finder sted i den del af kommu-
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c) Elite- og talentudøvere
Det tilstræbes, at ambitiøse og talentfulde udøvere, indenfor rammerne af ovennævnte prioritering,
træner under så konkurrencelignende rammer
som muligt. Det indebærer på den ene side, at
der i muligt omfang udmåles ekstra træningstid til
gavn for ambitiøse talenter. På den anden side indebærer det også en forventning fra kommunens
side om, at dedikerede talenter der træner ekstraordinært, accepterer, at den ekstra træningstid
kan stilles til rådighed på tidspunkter, der er mindre populære blandt øvrige idrætsudøvere.

Hvilke lokaler kan lånes?
Alle lokaler, som kan lånes fremgår af lokalebookingsystemet EG ON Kultur Fritid.
Systemet kan tilgås fra kommunens hjemmeside www.soroe.dk /kultur og fritid / lokaler og haller /
Reserver lokaler, sal eller hal. Anmodning om adgang foretages via hjemmesiden og tildelingen af
adgang gives af den ansvarlige enhed i forvaltningen.

Booking for en sæson
Anmodning om lokale i den kommende sæson skal foretages senest den 1. januar. Foreninger skal
booke til hver aktivitet, fx. Gymnastik kl. 16.00 -17.30. Anmodningen foretages via EG ON Kultur &
Fritid.
Forvaltningen følger herefter op på eventuelle sammenfaldende ønsker, så alle foreninger sikres
afklaring om tiderne for den kommende sæson senest i februar måned. Dette sker ved målrettet
involvering af de berørte foreninger, - og om nødvendigt ved et fællesmøde med samtlige foreninger,
der har ønsket tid i en hal. Tildeling af tider skal sikre en optimal udnyttelse af lokaler. En forening kan
ikke vinde hævd på tid og sted.
Det er muligt at bytte tider internt (mellem hold i foreningen), når forvaltningen tages i ed på det og
dermed kan fastholde overblikket og påse, at prioriteringsbestemmelserne er overholdt.
En træningsenhed udgør som udgangspunkt én time, og maksimalt halvanden time, hvis særlige
forhold tilsiger det.

Anvendelse af træningstiden
Forvaltningen foretager kontrol til sikring af, at de tildelte træningstider bruges i forventet omfang,
ligesom foreningerne opfordredes til at drøfte dette med hinanden, så der ikke opstår misforståelser
efter en enkelt dårligt besøgt træningsaften.
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Forvaltningen forbeholder sig ret til at omdisponere tildelt træningstid, hvis det i en konkret situation
vurderes, at tiden ikke anvendes i rimeligt omfang.
Forud for en sådan omdisponering vil gå en dialog med foreningen om baggrunden for den utilstrækkelige brug af tiden.
Det påhviler til enhver tid foreningerne at melde ind om tildelte tider, der ikke anvendes som forudsat,
således at forvaltningen kan sikre, at andre får glæde af faciliteterne.

Halbrugerråd og lignende
I haller, hvor foreningerne har organiseret sig med et halbrugerråd, eller hvor der i øvrigt foregår
en koordinering af træningstider mellem hovedparten af brugerforeningerne, vil forvaltningen ikke
blande sig i tildelingen, men alene påse, at reglerne om fortrinsret er overholdt. Når det er tilfældet,
godkendes den lokalt aftalte fordeling uden videre.
Sorø Kommune opfordrer foreningerne til at indgå i sådanne koordineringssamarbejder og lokalt tage
ansvar for fordelingen af træningstid såvel som andre forhold af fælles interesse. En forening kan ikke
opnå fordele ved at stille sig udenfor et lokalt halbrugerråd eller et lignende forum for koordinering af
træningstiden.

Booking for enkeltstående arrangementer
Anmodning om lokale foretages via EG ON Kultur & Fritid løbende, og senest to uger før arrangementet.
Tag kontakt til forvaltningen inden anmodningen foretages i systemet.
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Booking i weekender
Anmodninger foretages via EG ON Kultur & Fritid, samtidig med sæsonbooking. Der kan bookes til
ugentlig træning, mindre stævner, træningslejre og tuneringer. Ugentlig træning vil blive aflyst i tilfælde af afvikling af stævner, træningslejre og tuneringer eller andre arrangementer, fx messer.

Booking til afholdelse af større mesterskaber i weekend
Af hensyn til planlægning ved afholdelse af større nationale og internationale mesterskaber samt
årligt tilbagevendende lokale traditionsstævner er det muligt at booke op til 2 år før afholdelse. Tag
kontakt til Halservice inden anmodningen foretages i EG ON Kultur Fritid.

Rengøring
Brugerne skal klargøre lokalet efter endt brug j.fr. retningslinjer på kommunens hjemmeside: www.
soroe.dk /kultur og fritid / lokaler og haller / Retningslinjer.
Udgifter til eventuel ekstra rengøring betales af brugeren, ifølge takstkataloget. ”Leje af haller og
sale – prisliste”. Findes på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk /kultur og fritid / lokaler og haller
/ priser.
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Åbning og lukning
Lokaler på skoler

Åbent for fritidsaktiviteterne fra skoletids ophør kl. 16.00 til kl. 22.00. I ferier kontaktes forvaltningen
for åbning af lokaler.

Haller, gymnastiksale

Reserveret til skoler indtil kl. 16.00. Herefter åbent til fritidsaktiviteter til kl. 22.30. Mødelokaler efter
behov.

Aflysninger
Kommunen aflyser

Det tilstræbes, at aflysninger ikke finder sted samme ugedag hver gang.
Aflysninger varsles mindst 14 dage forinden.
Aflysninger foretages straks i EG ON Kultur & Fritid og ved mail til bruger.

Bruger aflyser

Aflysninger varsles hurtigst mulig.
Aflysninger foretages straks i EG ON Kultur & Fritid og ved mail til forvaltningen. Bemærk, at visse
bookinger i EG On ikke kan aflyses af foreningerne selv.

Sanktioner

Hvis der gentagne gange konstateres, at et lokale ikke benyttes i rimeligt omfang, eller hvis retningslinjerne for benyttelse af lokalerne ikke overholdes vil forvaltningen med skriftligt varsel inddrage
tilladelsen til at benytte lokalerne.

Assistance fra halservice

Brugere skal kontakte Halservice ved assistance til opstillinger af bord, stole, bander, mv.
Godkendt af Kultur og Fritidsudvalget den 6. december 2017
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Sorø Kommune
Kultur og Fritid
Rådhusvej 8
4180 Sorø
www.soroe.dk
Telefon 5787 6000

