
Skol- och fritidsförvaltningens

fördelningsprinciper

helsingborg.se/forening

http://helsingborg.se/forening


Innehållsförteckning
Inledning        3
 
Allmänna bestämmelser

Huvudprinciper vid fördelning av träningstider   4

Fördelningsprocessen      6

Ordningsavgifter       8

Avbokning av tider      8

 
Prioritering vid fördelning av tider
Prioritering av verksamheter     9

 Barn- och ungdomsverksamhet    9 

 Elitverksamhet      9

 Vuxenidrott      9

Rutiner vid fördelning av tider     9

Inomhusanläggningar      10

 Prioritering inomhusanläggningar    10

 Tilldelningsbar träningstid för respektive idrott  10

  Basket      11 

  Handboll      12 

  Volleyboll     13

  Innebandy     14

  Futsal      15

  Drill      15

  Gymnastik     16

 Ishallar       17

  Konståkning     17

  Ishockey      18

Utomhusanläggningar      19 

 Verksamhetsperioder     19

 Fotboll       19

  Fotboll ordinarie säsong    20

  Fotboll för- och eftersäsong (konstgräs)  21

  Fördelning av tider på naturgräs   22

  Fördelning av tider på konstgräs   22

Kontakt        23



3

Inledning

I Helsingborgs stad fördelar föreningsservice på Fritid Helsingborg tider åt föreningar, organisationer 
och invånare i stadens idrottsanläggningar. Varje år bokar vi cirka 140 000 timmar i träningstid, i 
närmare 300 objekt. 
 
Tillsammans med HISO, Helsingborgsidrottens Samorganisation, har vi arbetat fram 
fördelningsprinciper som ligger till grund vid fördelning av träningstider. I denna handling förtydligar 
vi tilldelningsprinciperna av träningstider och verksamhetsperioder (säsonger) för samtliga 
verksamheter. 

12 februari 2020 beslutade idrotts- och fritidsnämnden de allmänna bestämmelserna. Vi reviderar 
resterande del av dokumentet årligen medan de allmänna bestämmelserna består fram till dess att 
idrotts- och fritidsnämnden fattar nytt beslut. 
 
Du är välkommen att kontakta oss på föreningsservice om du har synpunkter eller frågor om 
fördelningsprinciperna.  
 
Lokalbokning: bokning.fritid@helsingborg.se
Reception: reception.fritid@helsingborg.se 

mailto:bokning.fritid%40helsingborg.se?subject=
mailto:reception.fritid%40helsingborg.se%20?subject=
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I detta avsnitt anger vi huvudprinciperna vid tilldelning av säsongsschema för träning. 

• Fördelningen av tider sker enligt följande prioritetsordning: 

 1. Barn och ungdomar i åldern sju till tjugo
 2. Elitverksamhet
 3. Barn upp till sex år
 4.  Vuxenverksamhet
 5. Övrig verksamhet (privatpersoner, företag osv.) 

• Fördelningen av tider och antal träningspass sker utifrån nivå på tävlingsverksamhet  
 (serietillhörighet). 

•	 Definition	av	elitidrott:	I	individuell	idrott	krävs	det	att	den	aktive	tävlar	på	nationell	eller		 	
 internationell nivå. Vid lagidrotter krävs det att laget spelar på högsta eller näst högsta nivån   
 i respektive seriesystem. Avvikelser kan förekomma när antalet tävlingsnivåer är få. Fritid   
	 Helsingborg	fattar	beslut	om	lämplig	nivå.	Det	är	endast	vuxenidrott	som	definieras	som	elit.	

• Fritid Helsingborg tar hänsyn till lokal anknytning och upptagningsområde i den mån det är   
 möjligt. Närhetsprincip tillämpas i första hand vid tilldelning av tider för barn upp till 12 år  
 Därefter i mån av plats. 

• Tilldelning av anläggning och yta avgörs utifrån gruppstorlek.

• För idrotter som har riktlinjer för tilldelningsbar träningstid (pass) följer vi specialidrotts- 
 förbundens rekommendationer utifrån tillgängliga anläggningar. Dam- och herridrott likställs  
 på samtliga nivåer. Ungdomsidrott likställs inom samtliga idrotter. 

•	 Fördelning	av	tider	baseras	på	föregående	säsong	och	eventuella	förflyttningar	i	serie-	och		 	
 tävlingssystemet. För att ingå i fördelningsprocessen krävs det att föreningen är godkänd hos  
 Fritid Helsingborg. 

• Om en träningsgrupp utgörs av personer i blandade åldrar tas en dialog mellan föreningen och  
 Fritid Helsingborg för att göra gemensam bedömning av lämplig träningstid. Förutsatt att inte  
	 tävlingsnivå	definierar	detta.	

•	 Om	en	grupp	tränar	mer	än	två	pass	per	vecka	tilldelas	gruppen	ett	eller	flera	pass	på	 
 måndagar – torsdagar med starttid klockan 16.00–16.30 eller efter klockan 21.00, alternativt  
 fredagar. Detta gäller med start från det tredje passet.

• Tilldelad träningstid avbokas till förmån för matcher från fredagar klockan 19.00 samt lördag  
	 och	söndag	efter	klockan	12.00.	Särskilda	överenskommelser	kan	dock	finnas.	Träningstid	kan		
 även avbokas till förmån för arrangemang. Ersättningstider tilldelas i mån av plats. 

• Tävlingsverksamhet prioriteras före motionsgrupper. 

• Korpenverksamhet hanteras på samma villkor som vuxenverksamhet. 

Huvudprinciper vid fördelning av träningstider
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• Fritid Helsingborgs egen verksamhet som är godkänd och beslutad av idrotts- och  
 fritidsnämnden går före all annan träningsverksamhet. 

•	 Vuxen-	och	juniorverksamhet	med	specifika	krav/	rekommendationer	på	anläggning	och		 	
 utrustning tilldelas i första hand tider i de anläggningar som uppfyller dessa behov. T.ex. vid   
	 krav	på	specifikt	underlag,	takhöjd,	utrustning,	klister	etc.

• Ovan fördelningsprinciper gäller vid samtliga tilldelningar och anläggningar. Även där det   
	 finns	externa	driftavtal.	

• Föreningar som bedriver ordinarie verksamhet utomhus tilldelas inga fasta tider inomhus. 
	 Det	finns	möjlighet	att	boka	strötider	i	inomhusanläggningar	tidigast	nio	dagar	i	förväg.
 Inför varje inomhussäsong görs en särskild överenskommelse för träningsgrupper med barn   
 och ungdomar som har ordinarie verksamhet utomhus. 
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I detta avsnitt beskriver vi arbetet för tilldelning av säsongsschema. 

1. Föreningsservice informerar registrerade föreningar om hur kommande säsong kommer att   
 se ut tillsammans med övrig information som är relevant för föreningen att känna till.  
 I mejlutskicket bifogas ansökningsformulär och fördelningsprinciper.

2. Vi hämtar information om föreningarnas tävlingsverksamhet från respektive    
 specialidrottsförbund. 

3. Vi träffar utvalda samorganisationer och representanter från olika idrottsområden för att   
	 fånga	upp	specifika	behov	och	önskemål,	samt	informerar	om	eventuellt	förändrade			 	
 förutsättningar inom de olika idrotterna. 

4. Registrerad förening lämnar in sin ansökan om önskade träningstider till oss enligt instruktion.

5. Utifrån fördelningsprinciperna gör vi en bedömning av föreningens ansökan för respektive   
 träningsgrupp. Vi bedömer önskad träningstid, träningsgruppens storlek, och önskad   
 matchanläggning. 

6. I bedömningen väger vi in föreningens nyttjande av bokade tider utifrån tidigare interna  
 kontroller och avbokningar. Vi väger även in hur föreningen har skött sin ekonomi och följt   
	 de	ordningsregler	som	finns,	samt	hur	väl	verkligheten	har	stämt	överens	med	det	antal	 
	 personer	som	föreningen	har	ansökt	för	med	sina	träningsgrupper/lag.	

7. Föreningar som inte har lämnat in en organisationsrapport i tid blir inte tilldelade några tider i  
 kommande schemaläggningar fram till dess att handlingar är inlämnade. 

8. Föreningarnas önskemål anpassar vi till våra anläggningar utifrån de resurser som idrotten  
 kräver. 

9. Vi skapar därefter säsongsschema som vi skickar till respektive förening med information om  
 de tilldelade träningstiderna. Vid behov kallar vi de föreningar som konkurrerar om samma tid  
 och anläggning till möte för att komma överens.

10. Föreningarna har möjlighet att lämna in synpunkter på de tilldelade tiderna.

11.  Vi sammanställer samtliga synpunkter och gör eventuella förändringar i schemat innan vi   
 skickar ut schemat på nytt.

12. Om föreningen anser att fördelningen inte har följt fördelningsprinciperna ska föreningen   
 vända sig till HISO.

13.  När de tilldelade träningstiderna har fastställts genom beslut för vi in dem i stadens    
 bokningssystem och föreningen får en bokningsbekräftelse.

Fördelningsprocessen 
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14.	 Om	en	förening	önskar	att	träna	fler	pass	än	vad	som	är	berättigat	utifrån	fördelningsprinciperna		
	 går	det	bra	att	efter	schemat	är	fastställt	boka	de	tider	som	finns	tillgängliga.	Om	två	eller	fler		
 föreningar vill boka samma tid är det fördelningsprinciperna som styr. Det är även möjligt
 att önska tider till åldrar som inte har blivit berättigade tider i första omgången. Till exempel  
 Om det är beslutat att barn från 10 år och äldre tilldelas tider på konstgräset går det bra att 
 efter schemat är fastställt önska tider till sina yngre lag.  

15. Om en förening har blivit tilldelad en tid som de avbokar ska tiden erbjudas till samtliga   
	 föreningar.	Om	två	eller	fler	föreningar	vill	boka	tiden	är	det	fördelningsprinciperna	som	styr.

Kontaktuppgifter för beställning av nycklar och taggar
Nycklar och taggar till anläggningarna ska föreningens kansli eller ordförande beställa hos receptionen 
på Idrottens hus minst tre dagar innan första bokningstillfället. 
 
Mejladress: reception.fritid@helsingborg.se
Telefon: 042-10 61 50 knappval 1

mailto:reception.fritid%40helsingborg.se?subject=
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För att våra anläggningar ska hållas i ett gott skick är det viktigt att ordningsregler följs. Detta 
gäller samtliga föreningar oavsett träningstid. Om ordningsreglerna inte följs fakturerar vi berörd 
förening enligt följande:

Ordningsavgifter

Avbokning av tider
Vi förbehåller oss rätten att avboka träningstider. Föreningarna ska informeras inom skälig tid 
(normalt sju dagar) och kan inte ställa krav på kompensation. Ersättningstider tilldelas i mån av plats. 
Om en förening vill avboka sin träningstid ska den göra det via bokning.fritid@helsingborg.se minst 
fem dagar före bokningstillfället. Särskilda undantag kan vi bevilja beroende på klimat eller andra 
oförutsägbara förutsättningar.   

Ej borttagen sarg 600 kronor

Överträdelse av klisterförbud i sporthallar 900 kronor

Ej återställt material (mattor, plintar, stolar, bord 
mm.)

600 kronor

Ej grovstädad lokal eller omklädningsrum (ej plockat 
upp papper, tejp, sopat gräs mm.)

600 kronor

Ej upprullad ridåvägg 800 kronor

Ej släckt belysning 300 kronor

Lämnat dörr eller fönster öppet 900 kronor

Orsakat larmutryckning Larmfaktura

Ej nedplockat nät från 3-mannafotboll 300 kronor

Annan träningsgrupp än vad som är bokat 600 kronor

Ej avbokad tid Timtaxa enligt en kategori högre 
än vad man är inlagd på

Ej uthämtad beställd nyckelbricka/nyckel 100 kronor per nyckelbrika/nyckel

Ej inlämnad nyckelbricka/nyckel 500 kronor 

mailto:%20bokning.fritid%40helsingborg.se?subject=
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I detta avsnitt beskriver vi vad respektive prioriteringsgrupp innebär och hur en prioritering kan se 
ut i praktiken.  

Prioritering av verksamheter

Rutiner vid fördelning av tider
I detta avsnitt anger vi de tillämpningsgrunder och rutiner som används vid upprätthållande av 
säsongsschema.

• Vi tilldelar endast tider till föreningar som har lämnat in en komplett ansökan innan sista   
 ansökningsdag. Ansökningsformulär och datum för deadline skickas till den mejladress  
 föreningen har angivit i sin organisationsrapport. 

• Vi följer föreningens önskemål i den mån det går men förbehåller oss rätten att bestämma   
 anläggning, dag och tid för träning. 

• Vi tilldelar inte föreningar mer tid än vad som är möjligt utifrån fördelningsprinciperna.  
 Undantagsfall kan ske under förutsättning att tider är tillgängliga och då vi bedömer att det är  
 motiverat.

• Tilldelningsbar träningstid är baserat på träningsgrupp snarare än lag då vi gör bedömningen  
	 att	en	träningsgrupp	kan	utgöras	av	flera	lag	inom	ett	visst	åldersintervall.	

• Föreningar som bedriver motion i tävlingsverksamhet (till exempel Korpen) som inte är  
 sanktionerat av ett specialidrottsförbund prioriterar vi på samma villkor som vuxenverksamhet. 

• Om en förening inte lämnar in en komplett ansökan innan sista ansökningsdatum hamnar   
 föreningen utanför ordinarie prioriteringsordning och riskerar att inte bli tilldelad någon tid.

Barn- och ungdomsverksamhet 
Barn- och ungdomsverksamhet är vår första prioritering och prioriteras på tider lämpliga för 
åldersgruppen sju till tjugo år. Närhetsprincipen är viktig för barn och unga, vi tar hänsyn till lokal 
anknytning och upptagningsområde i den mån det är möjligt. Den aktive eller lagets tävlingsnivå är 
vägledande vid prioritering även här. Finns det ingen serietillhörighet eller tävlingsnivå för den angivna 
åldersgruppen strävar vi efter att göra en så rättvis fördelning som möjligt oavsett idrott. 

Elitverksamhet
I individuell idrott krävs det att den aktive tävlar på nationell eller internationell nivå. Vid lagidrotter 
krävs det att laget spelar på näst högsta eller högsta nivån i respektive seriesystem. Det är endast 
vuxenidrott	som	definieras	som	elit.	För	idrotter	som	har	riktlinjer	för	tilldelningsbar	träningstid	följer	
vi idrottsförbundens rekommendationer. 

Vuxenidrott 
Vuxenverksamhet inom lagidrotter tilldelas träningstid baserat på serietillhörighet för den kommande 
säsongen. För att bli berättigad träningstider i schemaläggning krävs det att föreningen är anmäld till 
ett förbunds sanktionerade seriespel. Vid tilldelning av tider för vuxenidrott är det serietillhörigheten 
som styr. Om två seniorlag ansöker om samma dag och tid blir laget med högst serietillhörighet 
tilldelad tiden. Vuxenverksamhet inom individuella idrotter tilldelar vi träningstid utifrån behov inom  
respektive idrott och tillgängliga anläggningar. Tilldelningen baseras på den aktives tävlingsnivå.
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Inomhusanläggningar
I detta avsnitt redogör vi för inomhusanläggningarnas tilldelningsbara träningstider för respetkive 
idrott. 

Under sommarlovet håller samtliga gymnastiksalar stängt och endast ett begränsat antal sporthallar 
finns	tillgängliga.	Röda	dagar	håller	alla	bemannade	anläggningar	stängt.	

 
 
Prioritering inomhusanläggningar
Tilldelning av träningstid i inomhusanläggningar utgår alltid från huvudprinciperna. Fördelning av 
tider i specialhallar utgår från föreningens behov av utrustning och anläggningens nyttjandefunktion. 
Barn under tolv år tilldelar vi i första hand tid i gymnastiksalar. Vid större grupper kan vi även tilldela 
tider i sporthallar. Föreningar som bedriver ordinarie verksamhet utomhus tilldelas inga fasta tider 
inomhus.	Det	finns	dock	möjlighet	att	boka	enstaka	tider	i	sporthallar	tidigast	nio	dagar	i	förväg.	
Gymnastiksalar kan bokas utan begränsningar i förväg. 

Tilldelningsbar träningstid för respektive idrott
Som tilldelningsbar träningstid i sporthall räknas måndag–fredag klockan 16.00–22.30 och lördag - 
söndag innan klockan 12.00.  Tiden innan klockan 16.00 är avsedd för skolverksamhet men kan bokas 
om	lokalen	är	ledig.	Det	finns	även	möjlighet	att	boka	tid	efter	klockan	22.30	om	lokalen	är	ledig.



Elitverksamhet basket 
Fritid	Helsingborg	definierar	elit	enligt	följande:	 

• Damer som spelar i basketettan eller högre 
• Herrar som spelar i basketettan eller högre 

Svenska basketförbundet rekommenderar att all elitträning sker på parkettgolv, det här tar vi i  
beaktning vid tilldelning av tider. 

Prioritering vid fördelning av tider 
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Basket

Serie Tilldelningsbar träningstid per vecka

Svenska basketligan herr/ rullstol Enligt överenskommelse

Superettan herr, basketettan dam Enligt överenskommelse

Basketettan herr 6 timmar

Division 2 herr/ dam 4,5 timmar 

U20 herr/ dam 4,5 timmar

U17 herr/ dam 3 timmar

U14 herr/ dam 3 timmar

U10-U12 Easy basket pojkar/ flickor 3 timmar

Övrig verksamhet Tilldelas tid i mån av plats
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Elitverksamhet handboll
Fritid	Helsingborg	definierar	elit	enligt	följande: 

• Damer som spelar i allsvenskan eller högre 
• Herrar som spelar i allsvenskan eller högre

Handboll spelas med klister från 15 år och uppåt och tilldelas därför tider i hallar med sportgolv och 
inte parkett. Tiden efter en handbollsträning kommer inte att tilldelas någon annan idrott på grund av  
skaderisk. 

Handboll

Serie Tilldelningsbar träningstid per vecka

Handbollsligan herr,  
Svensk handbollselit dam 

Enligt överenskommelse

Allsvenskan herr/ dam Enligt överenskommelse

Divison 1 herr/ dam 6 timmar

Division 2 herr/ dam 4,5 timmar

Division 3 herr/ dam 3 timmar

Division 4 herr/ dam 3 timmar

Utvecklingslag Tilldelas tid i mån av plats

Junior herr/ dam 4,5 timmar

U14-U17 herr/ dam 4,5 timmar

U10-U13 pojkar/ flickor 3 timmar

Övrig verksamhet Tilldelas tid i mån av plats
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Elitverksamhet volleyboll
Fritid	Helsingborg	definierar	elit	enligt	följande:	

• Damer som spelar i division 1 eller högre 
• Herrar som spelar i division 1 eller högre

Volleyboll

Serie Tilldelningsbar träningstid per vecka

Elitserien herr/ dam Enligt överenskommelse 

Division 1 herr/ dam Enligt överenskommelse

Division 2 herr/ dam 3 timmar

Division 3 herr/ dam 3 timmar

U17 herr/ dam 3 timmar

U10-U14 herr/ dam 3 timmar

Kidsvolley 3 timmar

Övrig verksamhet Tilldelas tid i mån av plats



Elitverksamhet innebandy
Fritid	Helsingborg	definierar	elit	enligt	följande:	

• Damer som spelar i allsvenskan eller högre
• Herrar som spelar i allsvenskan eller högre

Prioritering vid fördelning av tider 
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Serie Tilldelningsbar träningstid per vecka

Svenska superligan herr/ dam Enligt överenskommelse

Allsvenskan herr/ dam Enligt överenskommelse

Division 1 herr/ dam 6 timmar

Division 2 herr/ dam 4,5 timmar

Division 3 och 4 herr/ dam 3 timmar

Utvecklingslag herr/ dam Tilldelas tid i mån av plats

Juniorallsvenskan herr/ dam 4,5 timmar

Herrjunior 18, Damjunior 19 3 timmar

Pojkar/ flickor 14-15 år 4,5 timmar

Pojkar/ flickor 10-13 år 3 timmar

Poolspel, Knatteliga pojkar/ flickor 3 timmar

Övrig verksamhet Tilldelas tid i mån av plats

Innebandy
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Elitverksamhet futsal
Fritid	Helsingborg	definierar	elit	enligt	följande:	
• Damer som spelar i svenska futsalligan
• Herrar som spelar i regionala futsalligan

 
Drill

Elitverksamhet drill
Fritid	Helsingborg	definierar	elit	enligt	följande:		

• Tävling på SM-nivå eller högre
 
För att bedriva elitträning krävs det en golvyta på 15x18 meter och en 
takhöjd på minst 8 meter på nationell nivå och 10-12 meter på riksnivå.  
Det här tar vi i beaktning vid tilldelning av tider. 

Serie Tilldelningsbar träningstid per vecka

Internationell och SM-nivå Enligt överenskommelse

Senior 4,5 timmar

Junior, minior 3 timmar

Övrig verksamhet Tilldelas tid i mån av plats

Serie Tilldelningsbar träningstid per vecka

Svenska futsalligan, 
regionala futsalligan

Enligt överenskommelse

Division 1 herr/ dam,
Folksam U21

6 timmar

Division 2 herr 3 timmar

U19/ U17 Allsvenskan 4,5 timmar

U19/U17 division 1 3 timmar

U10-U16 3 timmar

Övrig verksamhet Tilldelas tid i mån av plats

Futsal
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Elitverksamhet gymnastik 
Fritid	Helsingborg	definierar	elit	enligt	följande:	
• Tävlingar på nationell och internationell seniornivå

Nivå Prioriterad anläggning Tilldelningsbar träningstid 
per vecka

Ungdomsgymnastik Gymnastiksal med tillgång till  
utrustning och musikanläggning

3 timmar

Familje-, barn och  
motionsgymnastik

Gymnastiksal med tillgång till  
utrustning och musikanläggning

1 timme

Gymnastik

Breddgymnastik

Tävlingsverksamhet, truppgymnastik

Prioritering Nivå Tilldelningsbar träningstid 
per vecka

1 SM, Svenska cupen Enligt överenskommelse

2 JSM, USM 16 timmar

3 RM 1 12 timmar

4 RM 2-3 9 timmar

5 Rikstrupp 6 timmar

6 Regional trupp 4 timmar



Konståkning 
De föreningar som bedriver konståkning ska i god tid inför fördelning av träningstider inkomma med 
uppgifter om grupper respektive åkare. 

Prioritering vid fördelning av tider 
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Grupp: singel, par och isdans Antal åkare på isen Träningstid per vecka

Internationell elit  
(landslag)

Max 8 15-24 timmar

Internationell elit  
(elitserien och SM) 

Max 12 10-15 timmar

Elitsatsande åkare  
(A-tävling)

Max 15 10-15 timmar

Tävlingsåkare  
(klubbtävling)

Max 18 6-10 timmar

Bredd-, show-, träningsgrupp 
(stjärntävling)

Max 20 2-10 timmar

Skridskoskola Upp till 50 1-3 timmar

Synkro: internationell elit Max 30 (ett lag) 15-24 timmar 

Synkro: nationell elit (elittävling och SM) Max 30 (ett lag) 10-15 timmar

Synkro: tävlingsåkare (klubb och stjärn-
tävling) 

Max 30 2-10 timmar

Ishallar 
I detta avsnitt redogör vi för ishallens tilldelningsbara träningstid för föreningar som bedriver sin 
verksamhet på is. Föreningar som inte bedriver sin ordinarie verksamhet på is tilldelar vi tid i mån av 
plats.

 



Elitverksamhet ishockey
Fritid	Helsingborg	definierar	elit	enligt	följande:	
• Herrar som spelar i SHL eller hockeyallsvenskan
• Damer som spelar i SDHL eller damettan 
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Ishockey

Serie Tilldelningsbar träningstid per vecka

SHL herr, Svenska damhockeyligan Enligt överenskommelse

Hockeyallsvenskan herr, Damettan Enligt överenskommelse

Hockeyettan herr, Damtvåan 6 timmar

Hocketvåan herr 4,5 timmar

Hockeytrean 3 timmar

J20 Superelit, J20 Elit, J20 division 1 4,5 timmar

U14-18 år 4,5 timmar

11-13 år 3 timmar

8-10 år 2 timmar

Skridskoskola 2 timmar

Övrig verksamhet Tilldelas tid i mån av plats



Prioritering vid fördelning av tider 

19

Utomhusanläggningar
I detta avsnitt redogör vi för den tilldelningsbara träningstiden för respektive utomhusidrott.        
Inför respektive säsong får du information och förtydligande om vilka datum som gäller för     
kommande period.  

Verksamhetsperioder

Fotboll 

Bokning av fotbollsmatcher  
• Matcher ska i första hand bokas på den plan och anläggning där laget är verksamt. 

• Samtliga matcher ska bokas genom föreningens kansli, inte enskilda ledare.  

• Matcherna ska i första hand bokas på fredag efter klockan 19.00, lördag eller söndag. 

• Matcher mitt i veckan (måndag–torsdag och fredag till klockan 19.00) ska läggas på egen   
 träningstid. Om förbundet har beslutat att en match ska spelas mitt i veckan prioriteras   
 matchspel. 

• Matchbokning på annan förenings träningstid ska godkännas av berörd förening,  
 godkännandet ska skickas till bokning.fritid@helsingborg.se 

• Föreningens samtliga seriematcher sammanställs i ett samlat dokument när föreningen har   
 lagt sina matcher och skickas till bokning.fritid@helsingborg.se 

•  Träningsmatcher kan bokas efter hand, minst fem dagar i förväg.
 

Säsong Verksamhetsperiod

Försäsong vecka 1-15

Ordinarie säsong vecka 16-41

Eftersäsong vecka 42-52

Samtliga verksamhetsperioder och slutliga tilldelningsdatum kan variera beroende på skiftande  
förutsättningar. 

Elitverksamhet fotboll
Fritid	Helsingborg	definierar	elit	enligt	följande:

• Damer som spelar i elitettan eller högre 
• Herrar som spelar i superettan eller högre

mailto:bokning.fritid%40helsingborg.se?subject=
mailto:bokning.fritid%40helsingborg.se?subject=
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Fotboll ordinarie säsong

Serie Tilldelningsbar träningstid Helplan Halvplan

Allsvenskan herr/ dam Enligt överenskommelse

Superettan herr, Elitettan dam Enligt överenskommelse

Division 1, herr/ dam 6 timmar 4

Division 2, herr/ dam 6 timmar 3 1

Division 3 och 4, herr/ dam 4,5 timmar 2 1

Division 5 och 6, herr 3 timmar 1 1

Reserv division 1-3 Tilldelas tid i mån av plats

Folksam U21 herr Tilldelas tid i mån av plats

U19 Allsvenskan herr, 
Svenska spel F19

6 timmar 4

U19 division 1 herr 6 timmar 3 1

U17 Allsvenskan herr, 
Svenska spel F17

6 timmar 4

U17 division 1, P16 nationell 6 timmar 3 1

Herrjunior division 1, 
Dam U Elit

4,5 timmar 2 1

Herrjunior division 2, 
Dam U division 1

4,5 timmar 2 1

Herrjunior division 3, 
Dam U division 2

3 timmar 1 1

Skåneserien A, B pojkar/ flickor 16-17 år 4,5 timmar 2 1

Skåneserien A, B pojkar/ flickor 14-15 år 4,5 timmar 1 2

Skåneserien C, pojkar/ flickor 14-17 år 3 timmar 1 1

Zonserie Skåne, pojkar/ flickor 13-16 år 3 timmar 1 1

Pojkar/ flickor 7-12 år 3 timmar (7-mannaplan) 2

Fotobollsskola 3 timmar (5- eller 
7-mannaplan)

2

Övrig verksamhet Tilldelas tid i mån av plats
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Fotboll för- och eftersäsong (konstgräs)

*Vi beslutar åldern för de som blir tilldelade tider inomhus inför varje år och baserar det utifrån  
tillgängliga anläggningar. 

Serie Tilldelningsbar träningstid Helplan Halvplan

Allsvenskan herr/ dam Enligt överenskommelse

Superettan herr, Elitettan dam Enligt överenskommelse

Division 1 herr/ dam 6 timmar 3 1

Division 2 herr/ dam 4,5 timmar 2 1

Division 3 och 4 herr/ dam 4,5 timmar 1 2

Division 5-7 herr/ dam 3 timmar 1 1

Reserv division 1-3 Tilldelas tid i mån av plats

Folksam U21 herr Tilldelas tid i mån av plats

U19 Allsvenskan herr,  
Svenska spel F19

6 timmar 3 1

U19 division 1 herr 6 timmar 2 2

U17 Allsvenskan herr,  
Svenska spel F17

6 timmar 2 2

U17 division 1, P16 nationell 6 timmar 2 2

Herrjunior division 1, Dam U Elit 4,5 timmar 2 1

Herrjunior division 2, 
Dam U division 1

4,5 timmar 2 1

Herrjunior division 3, 
Dam U division 2

3 timmar 1 1

Skåneserie A pojkar/ flickor 
14-17 år

4,5 timmar 1 2

Skåneserie B och C pojkar/ 
flickor 14-17 år

3 timmar 2

Kompisligan 10-16 år 3 timmar 2

Barn och ungdomar 0-9 år* Tilldelas tid inomhus
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Fördelning av tider på naturgräs
Samtliga	fotbollsplaner	delas	in	efter	geografiskt	område.	I	ansökan	anger	föreningen	inom	vilket	
område de önskar att träna och blir tilldelade anläggning utifrån det. Vid behov kallar vi de föreningar 
som konkurrerar om samma tider och anläggningar till möte för att komma överens.

Områdesindelning naturgräs

Norr:
Toftavallen
Laröds IP 
Maria Park
Mörarps IP 
Filborna IP
Hasslarp
Välinge IP 
Allerums IP 

Centrum: 
Olympiafältet
Filborna IP
Maria Park
Norrvalla IP

Söder: 
Hedens IP 
Rydebäcks IP 
Medevi
Bållevi
Råå IP 
Ättekulla IP 
Västergårds IP 
Harlyckans IP 
Vallåkra IP 
Örby
Gantofta

Fördelning av tider på konstgräs
Under	perioden	oktober–april	finns	det	endast	ett	begränsat	antal	konstgräsplaner	att	tillgå.	Vi	
upprättar två separata träningsschema. Ett träningsschema för perioden oktober-december och ett 
för perioden januari- april. Inför varje schemaläggning kommer föreningen att bli informerad och får 
ett ansökningsformulär som de behöver fylla i. Under den här perioden tilldelar vi barn och ungdomar 
tider inomhus. Vi beslutar åldern för de som blir tilldelade tider inomhus inför varje år och baserar 
det utifrån tillgängliga anläggningar. Vi skickar ut information tillsammans med ansökningsformuläret 
inför varje schemaläggning.  

Samtliga	konstgräsplaner	delas	in	efter	geografiskt	område.	I	ansökan	anger	föreningen	inom	vilket	
område de önskar att träna och blir tilldelade anläggning utifrån det. Vid behov kallar vi de föreningar 
som konkurrerar om samma tider och anläggningar till möte för att komma överens om träningstider. 

Norr:
Laröd c-plan
Maria Park 1
Norrvalla 2
Filborna 5
Mörarp 3
Ödåkra 7-manna
Laröd b-plan 7-manna

Centrum: 
Olympia 7
Olympia 10
Filborna 5
Maria Park 1
Västergård 7
Västergård 9

Söder: 
Heden 7
Heden 10
Filborna 5
Harlyckan 
Västergård 7
Västergård 9
Rydebäck
Ättekulla 7-manna
Gantofta

Områdesindelning konstgräs



Kontakt
 
Bokning och hyra av lokal och anläggning
Mejladress: bokning.fritid@helsingborg.se
Telefon: 042-10 61 50, knappval 2
Bokning via webb: helsingborg.se/bokalokal 
Adress: Mellersta stenbocksgatan 10, 254 37 Helsingborg

Hantering av nycklar och taggar
Mejladress: reception.fritid@helsingborg.se 
Telefon: 042-10 61 50, knappval 1
Adress: Mellersta stenbocksgatan 10, 254 37 Helsingborg

helsingborg.se/forening © 2021 Skol- och fritidsförvaltningen 
i Helsingborgs stad
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