
                                       
 

 
 

Hylte Kommun Fabriksgatan 1 Tfn 0345 -180 10  bokning@hylte.se Postgiro 10 53 60-2 
Arbets- och näringslivskontoret 314 80 Hyltebruk Fax 0345 -181 90 www.hylte.se Bankgiro 434 - 4354 

Fördelningsprinciper för uthyrning av kommunens Idrotts- och 
fritidsanläggningar 
 
Uthyrningsprinciper för träningsverksamhet, tävlingar och arrangemang, avser uthyrning av 
både inom- och utomhusanläggningar. 
 

 Inomhuslokaler hyrs i första hand ut till idrottsföreningar som är anslutna till 
Riksidrottsförbundet och som har en naturlig inomhusverksamhet 

 
 Utomhusanläggningar hyrs i första hand ut till idrottsföreningar som är anslutna till 

Riksidrottsförbundet och som har en naturlig utomhusverksamhet 
 

 Ungdomsmatcher, klubbmästerskap eller motsvarande skall i huvudsak genomföras 
inom ramen för föreningens tilldelade träningstider 
I övrigt måste föreningarna komma överens om lämpliga tider.  
 

 Större arrangemang, tävlingar, matcher och dylikt bryter all träningstid 
 

 När det gäller träning skall barn och ungdomar prioriteras tidigare tider och vuxna 
senare tider (till vuxna räknas de över 20 år). Ansvaret ligger hos föreningen att fördela 
det på detta sätt, det är ett önskemål ifrån kommunens sida. 
 

 ”Lagd match ligger.”  Man kan alltså inte köra undan någon annan som redan bokat 
in match. 
 

 Vid eventuell elitmatch som inkräktar på annan förenings matchtid, skall elitföreningen 
kontakta den berörda föreningen och stå för de eventuella kostnader som den berörda 
föreningen får vid omflyttning. 
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Prioriteringsordning vid fördelning av träningstider 
 

1. Verksamhet i föreningsregi – barn- och ungdom 
2. Verksamhet i föreningsregi – vuxna 

 
3. Organiserad korpverksamhet 
4. Föreningar utöver idrott 

 
5. Företag och privatpersoner 
6. Utomkommunal verksamhet 

 
Prioriteringsordning för matcher, tävlingar, arrangemang o.dyl 
 Arrangemang skall bokas senast 10 dagar innan 
 

Elit 
1. Match/tävling – vuxna, elit 
2. Match/tävling – ungdomar, elit 

Riks-/distrikts nivå 

3. Match/tävling – vuxna, serie/cup på riks- eller distriktsnivå 
4. Match/tävling – ungdom, serie/cup på riks- eller distriktsnivå 

Övrig aktivitet 

5. Match/tävling – vuxna  
6. Match/tävling – ungdom 
7. Uppvisningar inom idrott 
8. Övriga arrangemang inom idrott 
9. Övrig verksamhet – beslut tas vid varje tillfälle 
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