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Målsättningen är att: 

 
 Så många som möjligt ska kunna använda kommunens anläggningar. 

 Flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar. 

 Barn och ungdom prioriteras genom att tider före klockan 20.00 tilldelas dessa grupper. 

 Föreningar ska ges möjlighet att bedriva tävlingsverksamhet. 

 Föreningar med aktiviteter med många deltagare ska ges större utrymme än föreningar 

med aktiviteter med få deltagare. 

 

Fördelningskriterier 

 
1. Aktivitetstyp 

Fördelning av tider i lokaler/anläggningar sker utifrån typ av aktivitet med följande priorite-

ring: 

 

1. Tävlingsverksamhet 

2. Träning 

2:1 Tävlingssäsong 

2:2 Serietillhörighet 

2:3 Ungdomsverksamhetens omfattning 

2:4 Ålder 

3. Motion 

3:1 Föreningar som bedriver motions- och ungdomsverksamhet, men som inte del-

tar i tävlingsverksamhet, ska också beredas tid i kommunens idrotts- och mot-

ionshallar. 

4. Annan verksamhet (ex. privatpersoner och företag) 

 

2. Föreningstyp 

Inom respektive aktivitet är det i första hand föreningstypen som styr fördelning av tider en-

ligt följande prioritering: 

 

1. A-föreningar och andra föreningar som deltar i tävlingsverksamhet sanktionerad 

av respektive Specialdistriktsförbund och/eller Specialförbund 

2. Övriga bidragsberättigade förningar (B-, C- och D-föreningar). 

3. Fritidsgårdarnas idrotts- och fritidsverksamhet 

4. Skolidrott och skolans specialidrott (speciell förtur mellan 16.00 – 18.00). 

5. Privatpersoner och företag som bedriver motionsverksamhet enskilt eller i grupp. 

 
A-förening 

För att erhålla status som A-förening krävs att föreningen har stadgar, är öppen för alla, 

bedriver barn/ungdomsverksamhet som är riktad till alla invånare i Storumans kommun och 

har minst 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder. 

 

B-förening 

Förening som inte är A-förening men erhåller bidrag från annan kommunal nämnd och har 

därmed rätt att nyttja föreningsservice. 



 

 

 

 

 
 

 

C-förening 

Skolidrottsförening som erhåller aktivitetsbidrag. 

 

D-förening 

För att erhålla status som D-förening krävs att föreningen har stadgar, är ett politiskt 

ungdomsförbund öppet för alla, bedriver ungdomsverksamhet som är riktad till invånare i 

Storumans kommun och har minst 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder, 13 – 20 år. 

Registrerad förening ska ha av medlemmarna vald och fungerande styrelse. I anmälan anges 

namn och adress på ordförande, kassör och sekreterare samt adress till vilken post ska sändas. 

 

Till dessa kriterier ska läggas en bedömning av antalet som omfattas av varje aktivitet. För 

seriespel och ”talangaktivitet” kan undantag göras från principen att träningstider i första hand 

tilldelas verksamheter som har sin träningssäsong under den aktuella perioden. Särskild 

hänsyn tas till handikappverksamhet. 

 

Anläggningar/lokaler 
Vid fördelning av tider ska hänsyn tas till olika typer av anläggningar och lokaler enligt 

nedan. 

 

 Föreningar som för sin verksamhet inte kräver fullstor hall ska hänvisas till 

gymnastikhallar och gymnastiksalar.  

 För barnverksamhet fördelas tider med hänsyn till geografiskt avstånd och i första hand 

tider i gymnastikhallar och gymnastiksalar. 

 

Generella instruktioner 
 Anläggning/lokal får inte användas för annat ändamål än det bokningen avser. 

 

Interna omfördelningar mellan olika aktiviteter i en förening får inte förekomma. Avsteg 

från detta innebär att fördelade tider förloras. 

 

 Efter fördelning av tider ska föreningarna få en sammanställning som aktivitetsvis visar 

fördelade tider i förhållande till ansökta tider. 

 

 Lägsta ålder för bokning av lokalerna är 18 år. 

 

 Rökning och alkoholförtäring är inte tillåtet i kommunens anläggningar och lokaler. Det är 

inte heller tillåtet att använda sig av dopningsmedel eller metoder som är förbjudna enligt 

RFs stadga § 100. 

 

Bokning 
Bokning av anläggning/lokal görs hos Kundtjänst i Storuman resp. Tärnaby. Tider söks på 

särskild blankett. Blanketten kan hämtas på www.storuman.se/blanketter. Boknings-

bekräftelse skickas ut med e-post alternativt brev. 

 



 

 

 

 

 
 

 

Avbokning 
Avbokning ska meddelas Kundtjänst snarast möjligt, minst tre (3) dagar före bokad tid. 

Avbokas lokalen före bokad tid debiteras ingen hyra. Den som inte utnyttjar eller avbokar en 

tid debiteras normal taxa. 

 

Bryter hyresgästen mot ordningsreglerna kan hyresgästen sägas upp med omedelbar verkan. 

 

Kundtjänst kan avboka hyresgäst för arrangemang, viktiga möten eller sammankomster. 

Avbokning sker minst en vecka före bokad tid. 

 

________________________________________________________________ 

Definitioner 

 
Barnverksamhet Verksamhet för barn upp till och med 12 år. 

 

Ungdomsverksamhet Verksamhet för ungdomar från 13 år till och med 20 år. 

 

Aktivitet Det som bedrivs i lokalen och i regel en idrott inom Riksidrotts-

förbund organisation, men kan även vara verksamhet som 

motion, fester, möten m.m. 

 

Tävlingsverksamhet Tävlingar som är sanktionerad av respektive Specialdistrikts-

förbund och/eller Specialförbund. En tävling kan t.ex. vara en 

seriematch, en cup eller annan typ av tävling. 

 

Träning Verksamhet som syftar till deltagande i tävlingsverksamhet. 

 

Ungdomsverksamhetens Storleken på verksamheten (t.ex. idrotten) beräknat  

omfattning  på bidragsberättigade medlemmar inom Storumans kommun. 

 

Serietillhörighet Nivån på tävlingsverksamheten inom respektive idrott, där 

högre nivå innebär högre prioritering och där samma 

(motsvarande) nivå mellan olika idrotter ska jämställas. 

 

Tävlingssäsong Den tid på året då verksamhetens (idrottens) huvudsakliga 

tävlingssäsong genomförs. För dessa fördelningsprinciper 

innebär detta att sådan verksamhet som bedrivs under 

månaderna (oktober – april) prioriteras före verksamhet som 

bedrivs övriga månader. 


