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Generelt
Nærværende regler er en del af ”Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og
anlæg”.
Regelsættet udgør en ramme for fordelingen, og kan afviges såfremt der mellem foreningerne og
Kulturområdet er enighed herom og det aftalte lever op til lovgivningen på området..
Kunstgræsbaner og naturgræsbaner på idrætsanlæg og skoler er primært til godkendte
idrætsforeninger, der har fodbold og/eller amerikansk fodbold som formål, og er godkendt efter
Folkeoplysningsloven.
Det er Kulturområdet ved Lokaleanvisningen, som forvalter reglerne og foretager banefordelingen.
Det forventes, at det så vidt muligt er den/de samme personer fra en forening, som deltager i
fordelingsmøder og har kontakten til Kulturområdet om banefordelingen.
Regelsættet evalueres i december 2021.

Anlæg, baner og tider
Rudersdal Kommune har følgende kunst- og naturgræsbaner:

Kunstgræs
Birkerød
Idrætscenter
Rudegaard
Idrætsanlæg
Rundforbi
Idrætsanlæg
Vedbæk
Idrætsplads

Naturgræs
Birkerød
Idrætscenter
Rudegaard
Idrætsanlæg
Rundforbi
Idrætsanlæg
Vedbæk I-plads
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5-mands
0

8-mands
1,5

11-mands
1,0

1,25

1,5

0

1,75

0

1,0

0

1,0

0

5-mands

8-mands

11-mands

Opvisningsbane

4,0

Amerikansk
fodboldbane
0

0

0

0

0

1,0

0

0

6,0

1,0

3,0

1,0

1,0

0

0

2,0

0

1,0

1,0

Skolebaner
m/naturgræs
Dronninggårdskolen
Høsterkøb
Trørødskolen
Sjælsøskolen
Birkerød Skole
Bistrupskolen
Ny Holte Skole
Skovlyskolen
Vangeboskolen
Vedbæk Skole

8-mands

11-mands

1,0
1,0
1,0
0
0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0
0
0
1,0
1,0
0
0
0
0
0

Tider
Mandag-fredag kl. 16.00-22.00 anvendes til træning.
Lørdag-søndag kl. 09.00-17.00 anvendes primært til kampe.

Sæsoner
Året er opdelt i to sæsoner:
• Sommersæson på naturgræs og kunstgræs (fra uge 14 til og med uge 42)
• Vintersæson på kunstgræs (uge 43 til og med uge 13)
Naturgræsbaner må kun benyttes i sommersæsonen, med mindre andet er aftalt med
Kulturområdet.

Sæsontildeling af baner
Beregningsmodellen er udarbejdet af Kulturområdet og fodboldklubberne, og endeligt godkendt af
Kommunalbestyrelsen.
Datagrundlaget i foreningernes ansøgninger, er det forventede antal medlemmer på årgange og
hold ved ansøgningen. Foreninger, der får tildelt tid for vintersæsonen, skal senest den 1. oktober
indsende faktuelle medlemsantal pr. årgang. Foreninger, der får tildelt tid for sommersæsonen, skal
seneste den 1. februar indsende faktuelle medlemsantal pr. årgang.
Ændringer i medlemsantallet kan medføre en regulering af tildelt tid.
Tildeling af tider forudsætter en prioritering, således at holdene træner efter alder, og de yngste
årgange træner først.
Der anvendes følgende rammer i forbindelse med tildeling af kunst- og naturgræsbaner:
•

Årgange
o Alle årgange tilbydes træning på naturgræsbaner.
o Årgangene fra U10 og ældre tilbydes træning på kunstgræsbaner.
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o
•

Årgange op til U10 kan spille indendørs i gymnastiksale og haller jf. Regler for udlån
og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg.”

Fortrinsret for børn og elite
o Elitehold kan som udgangspunkt forvente mere tildelt tid.
o Børn og unge til og med U16 inklusiv elitehold i disse årgange har fortrinsret i
tidsrummet kl. 16.00 - 20.00.
o Øvrige elitehold kan prioriteres i tidsrummet fra kl. 19.00, idet den ekstra
beregningsfaktor på +1,5 for disse hold dog skal placeres før kl. 16.00 eller efter kl.
20.00.
o Såfremt det er muligt, og der er enighed om det, kan alle hold fra U17 og ældre samt
elitehold også træne i tidsrummet kl. 16.00- 20.00.
o Aktiviteter hvor der er tilknyttet træner, og hvor der foregår instruktion, har fortrinsret
før aktiviteter uden træner og instruktion.

Elitehold defineres i denne sammenhæng som:
o Ungdomsfodboldhold i DBU Østrække eller højere niveau
o Herrefodboldhold i danmarksserien eller højere niveau
o Kvindefodboldhold i kvindedivisionen eller højere niveau
o Amerikansk fodbold i Nationalligaen
o Amerikansk fodbold U19 Danmarksserien
•

Banetyper
o I beregningsmodellen anvendes der fire 5-mandsbaner eller to 8-mandsbaner på en
11-mandsbane, hvilket giver mulighed for at to eller flere foreninger kan være på en
11-mandsbane samtidig.

•

Antal spillere pr. træningssession
o På en 5-mandsbaner skal der minimum være ca. 10 spillere.
o På en 8-mandsbaner skal der minimum være ca. 20 spillere.
o På en 11-mandsbane skal der minimum være ca. 25 spillere.

•

Beregningsfaktor for ugentlige antal træningssessioner
Årgang
Til og med årgang U10
U11 til og med U19
Seniorherrefodbold fra serie 2 og højere,
Kvindedivisionen og højere, samt Nationalligaen
i amerikansk fodbold
Seniorfodbold fra serie 3 og lavere,
kvindefodbold lavere end Kvindedivisionen,
samt amerikansk fodbold lavere end
Nationalligaen
Oldboyshold og ældre hold (+32 år)
Elitehold
•
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Beregningsfaktor
2,0
2,5
2,5

2,0

1,0
+1,5

En træningssessions længde
o Til og med U10 beregnes 75 minutter pr. session
o Fra og med oldboys-hold (+32 år) beregnes 75 minutter pr. session
o Til alle øvrige hold beregnes 90 minutter pr. session

Modellen i praksis
På baggrund af ovenstående standarder, anvendes en fordelingsnøgle der beregner antal timer til
foreningernes hold.
Foreningerne skal benytte tiderne til de tildelte hold, med mindre andet aftales med Kulturområdet
Foreningerne har ét idrætsanlæg som deres primære hjemmebane, og her tildeles foreningen hold
som udgangspunkt sine tider. Der kan i nogle tilfælde blive tale om brug af en sekundær
hjemmebane/idrætsanlæg.
Foreningerne og Kulturområdet har aftalt følgende primære tilhørsforhold for foreningerne:
Idrætsanlæg
Birkerød Idrætscenter
Høsterkøb Boldbane
Rudegård Idrætsanlæg
Rundforbi Idrætsanlæg
Vedbæk Idrætsplads

Foreninger
Skjold Birkerød Fodbold
Høsterkøb Fodboldklub 2000
FC Holte og
Høsterkøb Fodboldklub 2000
Søllerød Gold Diggers og
BSV af 2016
Rudersdal Boldklub, BSV af 2016 og FC
Rudersdal

Motionsforeninger, herunder foreninger der ikke har ungdomshold, tildeles primært tider på
skolebaner.
Disse tilhørsforhold er udgangspunktet ved banefordeling, men kan reguleres, ex. ved nye
foreningers tilkomst, væsentlige ændringer i antallet af foreningers medlemmer/hold.
Opvisningsbanerne på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg koordineres af
idrætschefen/lederen af idrætsanlægget.
Fordelingen af tider på ugedagene fordeles så ligeligt som muligt mellem foreningerne, idet
foreningerne prioriterer hverdagene som følger, i prioriteret rækkefølge:
1. tirsdag og torsdag
2. mandag og onsdag
3. fredag

Kampe
Kampe afvikles lørdage og søndage i tidsrummet kl. 09.00 – 17.00, og foreningerne tildeles som
udgangspunkt kamptid på deres primære hjemmebane.
Kampe der ønskes afviklet på hverdage, sker på foreningens/holdets tildelte træningstid.
På 5- og 8-mandsbaner tildeles banen i 75 minutter pr. fodboldkamp.
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På 11-mandsbaner tildeles banen i 105 minutter pr. fodboldkamp.
Til amerikansk fodboldkamp tildeles banen i 180 minutter pr. kamp.

Koordinering af kampe
Lederen af det idrætsanlæg/idrætschefen hvorpå kampene spilles, koordinerer i dialog med
foreningerne, fordelingen af kampe på idrætsanlægget.
Koordinering af kampe kan uddelegeres. Ved uddelegering er der pligt til løbende at informere
lederen af idrætsanlægget/idrætschefen om kampenes afvikling. Såfremt koordineringen
uddelegeres, ligger beslutningskompetencen fortsat hos lederen af idrætsanlægget/idrætschefen.
Foreninger skal henvende sig til lederen af idrætsanlægget inden 1. oktober om ønsket tid til
kampe i vinterhalvåret, og inden 1. marts for kampe i sommerhalvåret.
Motionsforeninger tildeles som udgangspunkt tid på skolebaner som deres primære tilhørsforhold.
Såfremt det ikke er muligt at afvikle kampe på en skole, ex. grundet banens størrelse, tildeles
kampbane på et idrætsanlæg.

Fordelingsprocedure
Praksis
•
•

Kriterierne for tildelingen følger Folkeoplysningsloven og banefordelingen skal godkendes af
Folkeoplysningsudvalget.
Fordelingen for sommersæsonen godkendes i november og for vintersæsonen i april.

Ansøgning
•
•
•
•

Foreningerne indberetter deres forventede hold/antal betalende medlemmer og ønskede
banetider til Kulturområdet.
Foreningerne ansøger kun banetid for den periode, som holdet forventer at anvende tiden.
Indberetning skal ske senest 1. februar for udendørs vintersæson (kunstgræs) - fra uge 43
til og med uge 13.
Indberetning skal ske senest 1. oktober for udendørs sommersæson (natur- og kunstgræs) fra uge 14 til og med uge 42.

Fordelingsproces
•
•

Kulturområdet udarbejder fordelingsforslag, hvilket anvendes til udarbejdelse af endeligt
forslag i tæt dialog med de berørte foreninger, herunder i et fordelingsmøde med
foreningerne.
Alle berørte foreninger informeres om banefordelingen snarest efter godkendelsen i
Folkeoplysningsudvalget.

Anvendelse af tildelt tid
•
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Foreningerne anvender den tildelte banetid til det tildelte hold

Afmelding af tid
•
•
•

Såfremt en forening ikke opretter eller nedlægger et hold som der er tildelt tid til,
meddeles dette til Kulturområdet, som herefter tildeler tiden til et andet hold/forening.
Såfremt et hold/forening ikke anvender tiden på en tildelt tid på en specifik dato,
meddeles dette til Kulturområdet, således at tiden kan udbydes til andre.
Kulturområdet foretager løbende og ad hoc registrering af
kapacitetsudnyttelsen på banerne, samt efterlevelse af reglerne for tildeling af
baner.

Disse regler er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2019 og er gældende fra
1. april 2019.
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