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Riktlinjer
Allmänt
Idrottspolitiskt mål:
Medborgarna ska ha tillgång till ett brett utbud av anläggningar och miljöer för idrott.
Anläggningarna och miljöerna för idrott ska vara lättillgängliga för alla och anpassade till
idrottens behov.
För föreningslivet är fungerande, lättillgängliga och verksamhetsanpassade anläggningar en av de
viktigaste förutsättningarna för att kunna bedriva sin verksamhet. Anläggningarna ska vara säkra
och trygga och tillgängliga för människor med funktionshinder.
Linköpings idrottsförbund har nämndens uppdrag att fördela tränings- och arrangemangstider i
kommunens tävlingshallar, Stångebro Sportfält (endast isytor), Wahlbeckshallen (fotbollshallen),
konstgräsplanerna i Ryd och Skarpan (endast fördelning vintersäsong) samt kommunens
grusplaner. Tider för övriga fotbollsplaner (gräs) och Ryd och Skarpan konstgräsplan
(sommarsäsong) fördelas på kommunens Lokalbokning.
Kommunen fördelar 30 % av tiderna på konstgräsplanerna vid Anders Ljungstedts gymnasium
och Fredriksbergs IP.
Tillämpning
• Skriftlig ansökan om tränings- och arrangemangstider lämnas in till Lokalbokningen på kulturoch fritidskontoret respektive till Linköpings Idrottsförbund.
• Ingen bokningskund1 ska bli utan tilldelning.
• Vid misskötsel eller dåligt nyttjad tid fråntas kunden sin bokade tid efter en skriftlig
påminnelse.
• Innan man startar en ny förening eller utökar befintlig verksamhet är det viktigt att man
säkerställer tillgång till tider i kommunens idrottsanläggningar genom att kontakta
Lokalbokningen.
Prioriteringar
Mot bakgrund av den stora efterfrågan på anläggningar och lokaler för idrottsändamål har kulturoch fritidsnämnden tagit fram ett antal huvudprinciper.
Anläggningar och lokaler ska nyttjas i så hög grad som möjligt under tillgänglig bokningstid. I
första hand ska lokaler och anläggningar nyttjas till avsett ändamål och i mån av tid till annan
verksamhet.
Organisationer med verksamhet inom kommunen äger alltid företräde.

Följande övergripande inriktningar gäller för all bokning:
•

Aktiviteter i föreningsregi ska prioriteras.

1

Med bokningskund menas förening eller organisation som uppfyller kraven enligt de kommunala bidragsreglerna
samt den ungdomsverksamhet som bedrivs av kommunens fritidsgårdar.
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•
•
•
•

Barn- och ungdomsverksamhet 7-16 år bör prioriteras måndag-fredag 16.00–21.00.
Rättvis fördelning mellan pojkar och flickor bör eftersträvas.
Hänsyn bör tas till lokala geografiska förutsättningar då det gäller barnverksamhet upp till 12
år.
Säsongsbokningar har högst prioritet. Lång bokningsperiod prioriteras före kort
bokningsperiod.

Träning
Vid fördelning av tider ska hänsyn tas till:
•
•
•
•

Föreningens antal lag i seriespel/antal tävlande
Föreningens antal aktiva medlemmar
Föreningens antal sammankomster
Föreningens divisionstillhörighet (tävlingsstatus) eller motsvarande

Ny verksamhet kan tilldelas så kallad obekväm tid om inte särskilda skäl föreligger. Med ny
verksamhet avses till exempel ny idrottsgren, nystartad förening och ny förening på anläggningen.

Tävlingshallar
Samordnare för fördelningen av tävlingshallar är Linköpings idrottsförbund.
Vid fördelning av tider i kommunens större idrottshallar tillämpas följande regler:
•
•
•

Med hänsyn till föregående års nyttjande samt hur respektive verksamhet har förändrats
fördelas en kvot till respektive idrott/verksamhet.
Varje specialidrott fördelar tider till de olika föreningarna enligt prioriteringsordning för
träning.
Föreningen fördelar tider internt enligt prioriteringsordningen.

Kommunens tävlingshallar
Större tävlingshallar, 451 -800 kvadratmeter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekholmsskolan
Himnahallen
Kungsbergshallen
Kärnahallen
Ljungsbro sporthall
Rydshallen
Skäggetorpshallen
Tokarpshallen
Ånestadshallen
Lambohovshallen
Sporthallen (stora hallen)
Folkungahallen
Friidrottshallen, Campus Valla
Vasahallen (A-hall)
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Idrottshallar, 300 -450 kvadratmeter
•
•
•
•
•

Anders Ljungstedts idrottshall
Berga idrottshall
Vasahallen (E-hall)
Vikingstad skolas idrottshall
Vreta kloster skolas idrottshall

Övriga idrottslokaler
Samma riktlinjer och prioriteringar som gäller tävlingshallar gäller även för övriga idrottslokaler.
Förfrågan utsänds till samtliga föregående års bokningskunder med möjlighet till förnyad bokning.
Eventuella överblivna tider erbjuds då till de som anmält intresse för träningstider
(nyansökningar).

Inomhuslokaler för idrott
Prioritering
Vardagar mellan 08.00 – 17.00 (inkl. skollov) nyttjar skolan hallarna utan kostnad.
Prioritering 17.00 – 18.00:
1
2
3
4
5

Stadsdelsutvecklingsprojekt i Skäggetorp, Ryd och Berga (bokning får endast göras av
företrädare av projekten).
Idrottsföreningar med inomhusidrott (huvudsaklig tävlingssäsong förlagd inomhus)
Skolidrottsföreningar
Barn- och ungdomsnämndens Ungdoms och fritidsuppdrag
Övriga föreningar samt privatpersoner

Prioritering efter 18.00
1
2
3
4
5

Idrottsföreningar med inomhusidrott (huvudsaklig tävlingssäsong förlagd inomhus)
Övriga ungdomsföreningar med inomhusidrott
Idrottsföreningar med utomhusidrott (huvudsaklig tävlingssäsong förlagd utomhus)
Fritidsgårdarnas ungdomsverksamhet
Övriga föreningar samt privatpersoner (inklusive företag och korplag)

Arrangemang, tävlingar
För att inte störa den ordinarie träningstiden har ett visst antal tider i vissa tävlingshallar friställts
för genomförande av nationella lagsporters seriespel, DM- och SM-tävlingar samt övriga
arrangemang.
Endast mästerskapstävlingar/matcher (SM, DM osv.) som är sanktionerade av respektive
specialförbund kan bryta träningstid om ej ledig arrangemangstid enligt nedan finns tillgänglig.
Linköpings sporthall undantagen.
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Övriga tävlingar/matcher får läggas in då ledig tid finns eller på arrangerande förenings
träningstid.
Arrangemang av typ skolturneringar, internserier, cuper, turneringar, tävlingar i idrott (utanför
föreningsidrotten), kommersiella arrangemang osv. bör förläggas till lågsäsong.
För övriga arrangemang som inte är idrottsarrangemang sker bedömningen från fall till fall. Här
beaktas också anläggningarnas utformning, publikkapacitet osv.
Tider för genomförande av arrangemang och tävlingar:
• Ekholmshallen
lördag kl 09.00-19.00, söndag kl 11.00–16.30
•

Folkungahallen
fredag kl 18.45–22.00, lördag kl 12.00–18.00, söndag kl 09.00-21.00

•

Kungsbergshallen
söndag kl 10.00–18.00

•

Kärnahallen
fredag kl 18.30-23.00 lördag kl 09.00-19.00, söndag kl 09.00-18.00

•

Lambohovshallen
lördag kl 11.00-18.00, söndag kl 11.00-18.30

•

Linköpings sporthall (stora hallen)
fredag kl 18.45–22.00, lördag kl 11.30-19.00, söndag kl 11.00-20.00

•

Ljungsbro sporthall
fredag kl 19.40–23.00, lördag kl 10.00–20.00, söndag kl 09.00-18.00

•

Ljungstedtska hallen (A-hall)
lördag kl 12.00–18.00, söndag kl 12.00–18.00

•

Rydshallen
fredag kl 18.30–22.00 , lördag kl 10.00–18.00, söndag kl 10.00–18.00

•

Skäggetorpshallen
lördag kl 12.00–18.00, söndag kl 10.00–19.00

•

Tokarpshallen
söndag kl 10.00–16.00

•

Vasahallen (A-hall)
lördag kl 11.00–19.00, söndag kl 12.00–18.00

•

Ånestadshallen
söndag kl 09.00-14.00

Dessa tider kan justeras inför varje nytt år med hänsyn till efterfrågan.
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Fotbollsplaner
Nyttjande av kommunens fotbollsplaner styrs av överenskommelser mellan Svenska
kommunförbundet och Svenska Fotbollförbundet.
Prioritering sker efter respektive lags serietillhörighet.
Innan man startar en ny förening eller utökar befintlig verksamhet är det viktigt att man
säkerställer tillgång till tider på kommunens fotbollsplaner genom att kontakta Lokalbokningen.
Lokalbokningen äger alltid rätt att, vid behov, flytta matcher och träningar till en annan plan eller
underlag.

Träningar och seriematcher
Förening ges möjlighet att behålla en viss anläggning för sin träning även vid förflyttning i
seriesystemet, om inte särskilda skäl föreligger. Eventuella prioriteringsfrågor samordnas av
Linköpings idrottsförbund.
Föreningsägda och föreningsdrivna fotbollsplaner med kommunalt stöd, ska vid behov upplåtas
till andra klubbar, skolor m.fl. inom kommunen, till kommunalt beslutade avgifter.
Med hänsyn till bland annat väderleksförhållande kan en del matcher/träningar tvingas att flyttas
till andra anläggningar eller ställas in.
Kommunens skötselprogram kan medföra att någon/några planer stängs av för kortare eller längre
perioder. Ersättningsplaner ska då lämnas i god till före vår- respektive höststarten av serierna.
Korpens spelprogram läggs av organisationen själv.

Grusplaner, Wahlbeckshallen samt konstgräsplaner
(vintersäsong v.40 – v.15)
Ansökan om tid ska vara Linköpings Idrottsförbund tillhanda senast den 15 augusti då det gäller
träning och den 1 december då det gäller matcher.
Grusplaner för träning kan erbjudas v.2 – v.15 samt matcher v.5 – v 15.
Efter att grundschema är lagt bokas övriga tider hos Lokalbokningen.
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Ishallar och bandybana
Berörda föreningar samverkar i en isallians tillsammans med Linköpings idrottsförbund och
upprättar gemensamt förslag till lokalbokningen.
Observera att förening före anmälan av lag till alla sorters seriespel (även ungdomsserier) hos
lokalbokningen skriftligen förvissar sig om att tillräcklig kapacitet finns vid kommunens
anläggningar.
För isbanorna gäller att tid för allmänhetens åkning ska finnas inbokad på schema på någon av
ytorna under perioden då bandybanan är öppen.
Endast serie- eller mästerskapstävlingar/matcher sanktionerade av respektive specialförbund kan
bryta träningstid.
Prioritering sker efter respektive lags serietillhörighet.

Badanläggningar
Allmänt
I kommunens badanläggningar förekommer en rad aktiviteter med skiftande önskemål på miljö,
vattentemperatur och utrymme. Till skillnad från övriga idrottsanläggningar sker de flesta
aktiviteterna på enskilt initiativ.
Målsättningen med kommunens badanläggningar är att skapa en säker och trivsam miljö för
rekreation, motion, simundervisning och simsport samt genom olika åtgärder stimulera
badverksamheten så att anläggningarna nyttjas maximalt.
Huvudgrupper
• Motionsbad
• Skolbad
• Simundervisning (ej föreningsverksamhet)
• Föreningsverksamhet (87 h enligt gällande avtal)
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Prioritering
Fördelning av tider till de fyra olika grupperna ska ske i förhållande till lokalbehov. Barn- och
undervisningsverksamhet ska prioriteras på dagtid. Grupper med i huvudsak vuxna deltagare och
grupper som kräver stora avskilda vattenytor förläggs till mindre bekväma tider.
Arrangemang och tävlingar
Arrangemang och tävlingar genomförs företrädesvis lördagar och söndagar.
Vid arrangemang och tävlingar ska antingen delar av motions- eller träningsbassäng vara
tillgänglig för verksamheten.

Skollokaler
Allmänt
Vissa lokaler är med hänsyn till bland annat skolans undervisning, säkerhets- och ansvarsskäl inte
lämpliga att upplåta. Med anledning av detta är inte alla lokaltyper tillgängliga vid alla skolor.
Däremot bör alla typer av lokaler finnas för bokning inom varje stadsdel.
I skolorna utanför Linköpings tätort är alla lokaltyper tillgängliga.
Vid alla former av upplåtelse gäller de allmänna villkor och särskilda regler som är fastställda av
kultur- och fritidsnämnden.
Upplåtelseformer
All bokning ska ske hos Lokalbokningen.
Särskilda regler
Förutom de allmänna bestämmelserna finns särskilda regler vid bokning av:
•
•
•
•
•
•
•

Gymnastiksal/idrottshall
Hemkunskapslokaler
Musiksal
Bildsal
Slöjdsal
Skolmåltidslokal
Lokaler för övernattning

Bokning av specialsalar till exempel datasalar bokas inte via Lokalbokningen. För dessa bokningar
ansvarar respektive skola.

8

Stoppdatum
Idrotter som bedriver verksamhet i inomhushallar
1 feb
Ansökan om tränings - och arrangemangstider i tävlingshallarna för
nästkommande säsong.
15 apr

Ansökan om träningstider i inomhushallarna (mindre hallar).

15 maj

Linköpings Idrottsförbund lämnar slutgiltigt förslag till lokalbokningen över
fördelning av tider i tävlingshallarna för nästkommande säsong.

1-15 aug

Bokningsbesked skickas ut av Lokalbokningen på inomhushallarna.

Idrotter som bedriver verksamhet på fotbollsplaner
1 mars
Ansökan om träningstider på gräsplaner innevarande år.
15 aug

Ansökan om träningstider på grusplaner/konstgräsplaner/fotbollshall oktober-april.

15 sep

Linköpings Idrottsförbund lämnar slutgiltigt förslag till lokalbokningen över
fördelning av träningstider på grusplaner/konstgräsplaner/fotbollshall för perioden
oktober-december.

1 dec

Ansökan om matchtider på grusplaner/konstgräsplaner februari-april.

15 dec

Linköpings Idrottsförbund lämnar slutgiltigt förslag till lokalbokningen över
fördelning av träningstider på grusplaner/konstgräsplaner/fotbollshall för perioden
januari-april.

1 jan

Linköpings Idrottsförbund lämnar slutgiltigt förslag till lokalbokningen över
fördelning av matchtider på grusplaner och konstgräsplaner.

Idrotter som bedriver verksamhet i simhallarna
1 maj
Ansökan om arrangemangs- och träningstider i simhallarna.
15 juni

Linköpings Idrottsförbund lämnar slutgiltigt förslag till simhallens entreprenör över
fördelning av tider i simhallarna.

Idrotter som bedriver verksamhet i ishallarna
1 apr
Ansökan om arrangemangs- och träningstider i ishallarna.
15 juni

Linköpings Idrottsförbund lämnar slutgiltigt förslag till lokalbokningen över
fördelningen av tider i ishallarna.

Idrotter som bedriver verksamhet på bandybana
1 aug
Ansökan om arrangemangs- och träningstider för nästkommande säsong.
15 sep

Linköpings Idrottsförbund lämnar slutgiltigt förslag till lokalbokningen över
fördelningen av tider på bandybana.
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Kontaktuppgifter
Lokalbokningen
Telefon: 013-20 77 84, 013-20 77 83
e-post: lokalbokningen@linkoping.se
Besöksadress: Apotekaregatan 13C
www.linkoping.se/lokalbokning
Telefontider:
Mån, ons - kl 13:00 -15:30
Tis, tor, fre - 09:00-11:00
Lördag – söndag stängt
Röda dagar, stängt

Linköpings Idrottsförbund
Marianne Hogner
kansli@linkopingsif.se
Telefonnummer: 013 – 14 47 14
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