Ord och begrepp:
Barn- och ungdomsverksamhet: 7-20 år.
Motionsverksamhet: Aktiviteter som har för avsikt att
förhöja och upprätthålla en eller flera kapaciteter
såväl fysiska och psykiska som sociala, men där
tävlingsverksamhet inte ingår.
Tävlingsverksamhet: En särskild anordnad aktivitet inom
vilken flera personer eller lag mäter sina färdigheter inom
något området.
Huvudsäsong: När träning och tävling inom respektive
idrott pågår som intensivast, kopplat till ett tävlings- och
matchschema.
Elitnivå:
•

Respektive specialidrottsförbunds definition av elitidrott
är vägledande vid prioriteringar.

•

Om förbund inte har definierat begreppet elitidrott gäller att
föreningen eller den aktive ska tävla på:
-Nationell eller internationell nivå, det vill säga landslag

Principer vid fördelning av

.(individuell).
-Högsta eller näst högsta serien för respektive specialidrott
.(lag).
•

Bedömning gällande vad som är elit på ungdoms- och
juniornivå görs av kultur- och fritidsförvaltningen i
dialog med berörda föreningar.

•

Om det finns förfrågningar från olika elitverksamheter
vid samma tillfälle görs en helheltsbedömning, i samverkan
mellan berörda föreningar och kultur- och fritidsförvaltningen.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
Epost: Kultur-fritid@lund.se
WWW.LUND.SE

Träningsoch
tävlingstider
i Lunds kommun

Följande huvudprinciper ska gälla:

Vid fördelning av träningstider ska
följande prioriteringsordning gälla:

Tillägg och kommentarer

•

Aktivitet ska skapas åt så många som möjligt.

1.

•

Upplåtelsen ska stimulera allsidighet och mångfald.

Med förening avses bidragsberättigad förening i Lunds
kommun.

•

Hänsyn ska tas till efterlevande av kultur- och

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
inom idrotttens huvudsäsong.

2.

fritidsnämndens beslutade värdegrund.

Föreningar med verksamhet på elitnivå inom
idrottens huvudsäsong.

Antalet bidragsberättigade medlemmar 7-20 år samt antalet
deltagartillfällen påverkar tilldelning av tider.

(se bidragsformer till föreningar och andra aktörer)

•

Anläggningarna ska blir tillgängliga på samma

3.

idrottens huvudsäsong.

villkor för alla.
•

Aktiviteter i föreningsregi ska prioriteras.

•

Barn- och ungdomsverksamhet ska ha företräde

4.

Föreningar med motionsverksamhet.

5.

Föreningar med tävlingsverksamhet
utom huvudsäsong.

gentemot vuxenverksamhet.
•

Barn- och ungdomar ska prioriteras företrädesvis
på tider fram till klockan 20.00.

•

Hänsyn ska tas till lokal anknytning för barn- och
ungdomsverksamhet.

•

6.

Det får inte finnas någon ekonomisk fordran från Lunds
kommun gentemot föreningen. Undantag kan göras för
föreningens barn- och ungdomsverksamhet.
Hänsyn tas till förening som har särskild lokal- och/eller
materialbehov, t.ex medlemmar med funktionsnedsättning.

Ej bidragsberättigade föreningar och övriga
förhyrare.

Motionsverksamhet för vuxna och verksamhet för barn
under 7 år bokas om möjligt i mindre aktivitetsytor.

Verksamhet inom idrottens huvudsäsong
ska prioriteras och ha förtur.

•

Föreningar med tävlingsverksamhet för vuxna inom

Föreningar som för sin verksamhet är beroende

Övrigt
Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten
att göra undantag från principerna vid enskilda tillfällen.
Beslut om undantag fattas av idrottschefen.

av speciella ytor ska ha förtur till dessa.

Principer och rutiner vid matcher och
arrangemang
Matcher/tävlingar rangordnas efter respektiver förbunds
prioriteringslista. Fördelningen mellan olika idrotter inom
huvudsäsongen görs av kultur- och fritidsförvaltningen
och i samråd med berörda föreningar.
Föreningen ska i första hand lösa ändringar av bokade
tävlingar/matcher på egna tilldelade träningstider.
Förändringar ska meddelas till kultur- och
fritidsförvaltningen.
Övrig tävlingar, turneringar och arrangemang bokas
genom kultur- och fritidsförvaltningen och i samråd
med berörda föreningar.

