Samhällsförvaltningen Fritids riktlinjer ska syfta till att fördela tider som
finns att tillgå i Härnösands kommuns idrottsanläggningar så rättvist som
möjligt. I så stor utsträckning det går skall vi sträva efter att försöka
tillgodose kommunens olika föreningars behov och önskemål. Föreningar
kan säsongsvis ansöka om tider i kommunens olika anläggningar och hallar,
men eftersom efterfrågan är större än tillgången måste prioriteringar ibland
göras.
I Härnösands kommun prioriterar vi breddidrott med fokus på barn och
ungas hälsa och välbefinnande.
Ansökningstider
Föreningar kan ansöka om tider senast den 30 maj.
Privatpersoner och företag som önskar tider i andra motions- och sporthallar
än nämns i detta dokument kan ansöka om tid senast den 15 augusti.



Föreningar prioriteras före privatpersoner.



Tiderna kl.17:00–20:00 ska i första hand tilldelas barn- och
ungdomar.



Föreningar ska själv i den interna fördelningen av tider särskilt ta
hänsyn till en jämställd fördelning samt till vilka tider som är
lämpliga för barn‐ och ungdom.



Tider tilldelas föreningen som i sin tur fördelar tiderna inom sin
förening. Tiderna ska i möjligaste mån fördelas rättvist mellan
flickor/damer och pojkar/män.
Säsongsbokningar går före kortare bokningar.
Föreningar som bedriver verksamhet som kräver speciella
anläggningar för ändamålet har företräde. Exempelvis ska
gymnastik-, handboll-, basket-, volleyboll-, och innebandyföreningar beredas företräde före utomhusidrotter som fotboll och
bandy i sporthallar under vintertid. Däremot ska fotboll, bandy och
ishockey beredas företräde på gräsplaner eller isytor under den
ordinarie säsongen.
Verksamheter som har krav på fullstora hallar har företräde i
fullstora hallar före annan verksamhet.
Matcher och andra tävlingar på vardagar ska genomföras i
möjligaste mån inom ramen för föreningens tilldelade tider.
Olika evenemang som t.ex. cuper, tävlingar eller matcher kan bryta
inbokad träningstid.
Föreningens geografiska läge och upptagningsområde ska beaktas.
RF-anslutna föreningar prioriteras före andra föreningar och
organisationer.
Större arrangemang, cuper och turneringar kan leda till ändring av
fördelade tider. Prioritering mellan cuper och turneringar ska utgå
från dignitet och divisionstillhörighet och fritidschefen ska kontaktas
senast 6 månader före cupen.














Öbacka SportCenter är inte en kommunal anläggning. Anläggningen
drivs av två ideella föreningar, där kommunen åtar sig å ÖSC:s
räkning att fördela tider i hallen för de tider som ÖSC anger.
Upptaktsmöte med föreningar som önskar tider i Landgrenhallens
sporthall, Öbacka SportCenter, Franzénhallen och Gerestahallen ska
ske i februari varje år, där kommunen är sammankallande. De
föreningar som ska närvara i processen ska utse en person som
representerar föreningen.








Fördelning av tider sköts i första hand av föreningarna under
hallbokningsmöten med en representant från kommunen närvarande. I
andra hand sköts detta av kommunen.
Sista hallbokningsmötet ska vara senast 30 maj och preliminärt
hallbokningsschema för aktuella hallar ska då vara klart.
Föreningen ska anmäla till kommunen senast 31 augusti om hur
tiderna har fördelats inom föreningen samt när lagen ska börja och
sluta sin bokningsperiod och om någon av tiderna som fördelats ska
avbokas.
RF-ansluten förening som vill ha verksamhet i aktuella hallar och inte
tidigare medverkat i bokningsprocessen kan meddela sitt intresse till
fritidsbokning@harnosand.se.
Matcher/Arrangemang och mindre cuper bokas i juni vid möte med
kommunen. Förening som vill boka cup under säsongen kontaktar
fritidsbokningen

I hallarna Sälen och Svanen har simhallens egna aktiviteter företräde
till tiderna därefter fördelas tiderna på övriga som önskar hyra.





Fördelning av tider utgår från att herr‐ och damfotboll ska ges
likvärdiga förutsättningar.
Härnösands kommun tillämpar Ångermanlands fotbollsförbunds
prioriteringsordning och den gäller vid bokning av seniortider.
Ungdomstider är mellan kl.16.00 -18.00 på vardagarna.
Lediga tider på helgerna erbjuds till ungdomslagen.

