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Regler for tildeling af tider på kunstgræsbaner
Generelt
Banerne deles op i nord og syd med de tilknyttede foreninger. Fodboldklubberne i Dianalund, Ruds
Vedby og Stenlille er ansvarlige for at fordele tider på kunstgræsbanen i Dianalund. Klubberne Team
AS, Sorø Freja og LBI fordeler tider på kunstgræsbanerne i Sorø og på Frederiksberg. Klubberne er også
ansvarlige for at sikre spilletider til eventuelle nye foreninger, der måtte ønske at spille på banerne.
Når klubberne er blevet enige om en fordeling, oprettes tider i bookingsystemet, og tiderne godkendes
efterfølgende af administrationen. Kan der ikke opnås enighed om tider mellem klubberne, foretager
administrationen en beregning af tider på baggrund af principper.
Generelt gælder, at foreninger ved den interne fordeling skal tage hensyn til de vedtagne principper.
Men først og fremmest gælder, at klubberne i første omgang har mulighed for tildeling af tider for at
sikre de bedst mulige spillevilkår.

Principper for tildeling af tider på kommunens kunstgræsbaner
Børn og unge prioriteres før voksne
Træningstiden på hverdage frem til kl. 19.30 er forbeholdt hold for børn og unge op til U16. Andre hold
kan komme i betragtning til eventuelt ledige tider i dette tidsrum, hvis der er ledig kapacitet.
Alle børn- og unge-hold op til og med U18 prioriteres generelt, hvis der er konfliktende ønsker – både
indenfor og udenfor ovennævnte tidsrum.
Dage og tidsrum
Træningstider fordeles som udgangspunkt mandag til torsdag, hvor fredag aften, lørdag efter kl. 12 og
søndag kan benyttes til kampe. Træningstider bør som udgangspunkt ikke overstige 1,5 time pr. hold.
Der tages hensyn til antallet af spillere og alder på de enkelte hold/årgange, således at mindre hold benytter 8-mands baner (en halv 11-mands bane) for at udnytte kapaciteten bedst muligt.
Antal træninger pr. hold
Alle hold bør sikres 1 ugentlig træning på kunstgræs. Ønskes der flere træninger om ugen, bør der udvises fleksibilitet i forhold til at tilpasse de ønskede tidspunkter.
Nærhedsprincippet
Hver klub søger først og fremmest om tider på den kunstgræsbane, der er nærmest, der hvor klubben har
sin primære forankring. For klubber med børn og unge anvendes nærhedsprincippet med udgangspunkt i
den kunstgræsbane, der ligger tættest på, den primære skole, som klubbens spillere går på. Hvis der
ikke er en kunstgræsbane i tilknytning til den enkelte klub, kan der anmodes om træningstider på lige
vilkår med de øvrige klubber på den respektive kunstgræsbane. For seniorspillere forventes dog en større fleksibilitet i tilfælde af pladsmangel til at kunne tranportere sig til en anden nærliggende kunstgræsbane.
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Optimal udnyttelsesgrad
Hold, der kan udnytte hele sæsonen, prioriteres højere end hold, der kun anvender kunstgræsbanen en
del af sæsonen.
Periode for tildeling af tider
Fordelingen foretages for én sæson ad gangen for perioden november til april.
Tidspunkt på året for fordeling
Fordelingen foretages samtidig med fordeling af indendørstider. Derved får de enkelte klubber mulighed
for at lave en samlet plan for både indendørs- og udendørstræningstider for den kommende sæson.

Tildeling af tider via fordelingsnøgle
Såfremt der ikke kan opnås enighed om fordeling af tider klubberne imellem, vil fordelingen af tider ske
via en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen er en beregning, som foretages ved at dividere antallet af medlemmer i de enkelte fodboldklubber med det samlede antal timer, der er til rådighed på kunstgræsbanerne. Ud fra fordelingsnøglen tildeles hver enkelt klub den mængde timer, der svarer til deres respektive
andel af medlemmer og derefter fordeles efter principperne.
Hvilke kunstgræsbaner indgår i udregningen?
De to 11-mandsbaner på Frederiksberg og 11-mandsbanen i Sorø, såfremt der skal laves en fordeling
blandt klubber, der traditionelt benytter disse baner.
11-mandsbanen i Dianalund, såfremt der skal laves en fordeling blandt klubber, der traditionelt benytter
disse baner.
I første omgang beregnes antallet af træningstimer til hver klub ud fra det samlede antal kontingentbetalende medlemmer. Kapaciteten udregnes ud fra det samlede antal timer, der er til rådighed på banerne i
tidsrummet mandag til torsdag kl. 16:30-21:30 samt fredag kl. 16:30-18:00.
Klubberne for derefter mulighed for at selv at lave den bedst mulige samlede fordeling ud fra det antal
timer, de har fået bevilget via fordelingsnøglen med udgangspunkt i de gældende principper.
Kan der ikke findes en fælles løsning via denne mulighed, vil der blive lavet en ny udregning, hvor klubberne tildeles et antal timer, som administrationen fordeler efter de gældende principper.
Her beregnes antallet af træningstimer ud fra antallet af kontingentbetalende medlemmer til og med
U16. Kapaciteten udregnes ud fra det samlede antal timer, der er til rådighed på banerne i tidsrummet
mandag til torsdag kl. 16:30-19:30 samt fredag kl. 16:30-18:00.
U17 hold og opefter tildeles tider efter kl. 19:30.
Administrationen sender herefter forslag til fordeling og placering af træningstider til udtalelse i de
respektive klubber, hvorefter administrationen træffer en endelig afgørelse om timefordelingen
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Principperne vil finde anvendelse fra og med sæson 2021/2022.

