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Kultur- och fritidsnämndens 

Riktlinjer för bokning 
Föreningar kan säsongsvis ansöka om tider i kommunens anläggningar och hallar. 
Ofta är efterfrågan större än tillgången varför prioritering behöver göras. 
Nedanstående riktlinjer är framtagna med målet att stödja en jämställd 
fritidsverksamhet med goda förutsättningar för barn- och ungas fritidsverksamhet.
 
Allmänna förutsättningar 

• Säsongsbokningar går före kortare bokningar. 
• Möjlighet att säsongsboka i inomhushallar gäller för vedertagen 

inomhusidrott/verksamhet1 
• Verksamheter som har krav på fullstora hallar har företräde före annan 

verksamhet. 
• Utrustningen i gymnastik- och idrottshallarna styr ibland verksamheternas 

lokalisering. 
• Seriematcher och andra tävlingar på vardagar genomförs normalt inom 

ramen för föreningens tilldelade träningstider. 
• Större evenemang, tävling och match inbokat av Föreningsservice bryter all 

träningstid. Ersättningstider erbjuds inte.  
• Förening ska i den interna fördelningen av tider särskilt ta hänsyn jämställd 

fördelning samt till vilka tider som är lämpliga för barn- och ungdom. 
• Föreningen ska rapportera vilket/vilka lag i föreningen som ska träna på de 

ansökta tiderna. 
• Föreningens geografiska läge och upptagningsområde skall beaktas 
• Fördelning av tider till förening med egen anläggning sker efter avräkning 

mot tider i den egna anläggningen. Tiderna i den egna anläggningen ska 
bifogas i samband med ansökan om tider.  
 

Inomhushallar 
Rutinerna gäller för bokningar genom kultur- och fritidsförvaltningens 
föreningsservice och särskilt för kommunens 17 st stora hallar: Araby Park Arena, 
Elin Wägnerskolan, Fagrabäck, Futurum, Gemla sporthall, Hovshaga sporthall, 
Ingelstad, Katedral, Kungsmad, Centrumskolan, Norregård, Pär Lagerkvists skola, 
Rottne sporthall, Teknikum, Teleborg A & B samt Öjaby. 

                                                 
1 Vedertagen inomhusidrott i av RF sanktionerad idrott är t.ex. gymnastik, innebandy, basket, 
cheerleading, volleyboll och handboll men inte t.ex. fotboll eller ishockey 
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Prioriteringsordning  
 
1. RF-ansluten inomhusverksamhet i föreningsregi2  
Antalet tider fördelas proportionellt efter poängsystem, poäng enligt nedan. 
Verksamhet för damer/flickor och herrar/pojkar är likställda och för barn- och unga 
gäller i första hand verksamhetens omfattning som prioriteringsgrund.  Föreningen 
får tider proportionellt mot den poängsumma som erhålls enligt tabellen nedan. 
 
Beräkningsprincip för tilldelning av säsongstider kvällar (vardagar och söndagar) 
 

Antal lag inom  Poäng 

Högsta divisionen, svensk elitverksamhet 6 

Division 1 6 

Division 2 5 

Division 3-5 4 

Juniorer & utvecklingslag eller annan juniorgrupp i 
tävlingsverksamhet/seriespel 

3 

Övriga ungdomslag/grupper i tävlingsverksamhet/seriespel 2 

Poolspel, träningsgrupper eller motsvarande 
Prioritering sker utifrån  
     - Antalet träningsgrupper/lag 
     - Deltagartillfällen föregående år 

 

1 

 
2. Annan verksamhet i föreningsregi för barn- och unga 5-20 år 

Verksamhet i RF-ansluten förening som inte har sin traditionella verksamhet 
inomhus samt förening med annan huvudverksamhet som bedriver motion och 
rörelsebaserad verksamhet för barn och unga. 
• Antalet träningsgrupper, lag eller motsv. 
• Deltagartillfällen föregående år 

3. Motionsverksamhet i föreningsregi för vuxna  
exempelvis korpverksamhet, gymnastikpass, motionstennis, yoga mm som riktas 
mot vuxna. Prioritering enligt punkt 2 

4. Företag/privatpersoner

                                                 
2 Av kommunen bidragsberättigad förening 
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Konstgräsplaner 

Kommunens konstgräsplaner är eftertraktade och under vintertid är Tipshallen 
viktig för många föreningars verksamhet. Det finns idag sex konstgräsplaner inom 
Växjö kommun: Arenastadens C-plan, Arabyvallen, Sportfältet Teleborg,  
Norremarks IP, Fagrabäck samt Tipshallen.  

Fördelningen av tider utgår från att herr- och damfotboll ska ges likvärdiga 
förutsättningar. Rimlig hänsyn har tagits till att herrfotbollen har fler serier genom 
att de högsta serierna i herr- resp damfotbollen samt den lägsta ger lika många 
poäng. 

Föreningen får tider proportionellt mot den poängsumma som erhålls enligt 
tabellen nedan. Lag som tränar på dagtid (vissa elitlag) medräknas inte i 
poängsammanräkningen. Föreningar med annan verksamhet än fotboll t.ex. rugby 
hanteras i särskild ordning.  
 
Beräkningsprincip för tilldelning av säsongstider kvällar (vardagar och söndagar) 
 

Herrar Damer Poäng 

Allsvenskan  
Superettan 

Damallsvenskan  
Elitettan 

8  

Division 1 -2 Division 1  6 

Division 3 
U21 Folksam Allsvenskan  
U19 Allsvenskan 

Division 2 - 3 
Svenska Spel F19 

5 

Division 4 
U19 Division 1 

-- 4 

Division 5-6 
U 17 
Utvecklingsserie A-C 
Juniorer 
Övriga utvecklingsserier  
Övrig serieverksamhet 
Reservlagsserier 

Division 4 
F 17 

3 

Ungdomslag 11-manna och 9-manna 12-16 år 3 

Barn och ungdom 7-manna 2 

Barn och ungdom, poolspel och träningsgrupper för de som är 5-7 år 1 
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