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1. Syfte 
 
Denna policy beskriver hur fördelningen av träning- och matchtider i Sollentuna Fotbollshall sker 
inom Sollentuna FK. Då Sollentuna Fotbollshall är en efterfrågad träningsyta har klubben valt att ha 
ett separat dokument för detta. 
 
2. Fördelning kommun till Sollentuna FK samt övriga föreningar 
 
Sollentuna Fotbollshall är en kommunal anläggning och tider fördelas från kommunen till 
idrottsföreningar i Sollentuna enligt kommunens principer. Sollentuna FK har följande principer i 
nuläget: 
 
• I Sollentuna Fotbollshall ansöker vi om alla bokningsbara tider mellan 15.15-21.30 varje vardag 

samt alla bokningsbara helgtider. Syftet med detta är att säkerställa att våra medlemmar får 
maximalt med tider i hallen då vi enkelt fyller hallen, framför allt under vintertid. Medlemmar i 
Sollentuna FK behöver på så vis inte vara oroliga att klubben missar några tider eller att 
enskilda lag behöver jaga egna tider.  

• Kommunen fördelar tider till föreningarna i form av säsongsbokningar. Sollentuna FK har i 
nuläget över 90 % av tiderna och tillsammans med övriga föreningar och kommunen görs ett 
schema över vilka dagar/tider respektive förening får. 

• Kommunen fördelar tider för vinterperioden vilket är vecka 45-14 samt för sommarperioden 
vecka 15-43. Sollentuna FK söker alla tider enligt översta punkten för båda perioder. 
Fördelning för sommarperioden är dock enklare då inte alla föreningar i kommunen 
vill/behöver nyttja hallen under sommarperioden. Under denna period ökar således vår andel 
ytterligare. 

 
3. Intern fördelning av halltider inom Sollentuna FK 
 
Som uttryckt i syftet ovan är Sollentuna Fotbollshall en efterfrågad yta för träning och match. 
Sollentuna FK uppskattar att vi med enkelhet hade kunnat fylla 2-3 fotbollshallar under 
vinterperioden. Detta innebär att vi behöver göra olika prioriteringar i vår schemaläggning.  
 
Övergripande principer 
• Jämställd fördelning – när vi fördelar tider baserat på t.ex. ålder ska tiderna fördelas jämställt 

mellan flick- och pojk samt dam- och herr.  
• Jämlikhet – lagens ekonomi ska inte vara faktor för att få nyttja hallen. ”Rika” lag med medel på 

lagkonto/lagkassa kan inte köpa tider.  
• Tydlighet – vår fördelning ska kommuniceras tydligt via denna policy och medlemmarna ska 

kunna se vilka lag som tränar när via våra system. 
• Gemensamt – klubben fördelar tiderna centralt till våra lag utifrån prioritering. Inga lag ska 

behöva riskera att missa tider eller inte få tider på grund av t.ex. först till kvarn. 
 
 
 
 



 

Perioden vecka 45-52 
• Under denna period prioriterar vi yngre lag i åldrarna 7-12 år. Anledningen 

är att vi vill sporra dessa lag till att förlänga säsongen under november och 
december. Vi prioriterar även vår centralt styra teamträning för F/P11 (11 år gamla, inte födda 
2011). 

• Vi prioriterar tävlingsmatcher vilket under denna period ofta är matcher i den så kallade 
Ligacupen för 16-19 åringar. 

• Under denna period har våra äldre lag sedan tidigare sommarperiod sina utomhustider kvar 
och de ytorna är ofta träningsbara (läs snöfria). 

• Undantaget är de lag som under sommarperioden haft sin ordinarie tid i hallen. Dessa måste 
givetvis få fortsätta träna även vecka 45 och framåt. 

• Vecka 49-52 är uppehåll för senior- och akademiverksamheten samt vi uppmuntrar även övriga 
14-19 års lag att ta uppehåll. 

 
Perioden vecka 1-14 
• Under denna period prioriterar vi våra äldre lag, från senior och nedåt. Dessa lag är i störst 

behov av en försäsongsperiod med regelbunden träning. 
• Inom den selekterade akademin och den geografisk akademin i 14-19 år är målet att erbjuda 

lika många träningstillfällen i veckan, krävs det avsteg från detta är det max ett träningstillfälle i 
veckan som ska skilja.  

• Vi gör noggranna avvägningar kring antalet matcher. Matcher tar mer yta per spelare än träning 
vilket betyder att vi prioriterar träning så långt det går. Tävlingsmatcher, t.ex. ligacupen & 
svenska cupen, är prioriterade matcher. 

• Vi arbetar oss nedåt i åldrarna så långt det går och försöker maximera planytans nyttjande 
genom att lägga årskullar gemensamt och dela upp planen ned till åttondelar.  

• Alla lag som får tilldelade tider har som ansvar att meddela kansliet i god tid om någon tid inte 
ska nyttjas. Detta gäller även enstaka tider. Följer inte lagen detta kan tilldelad tid tas tillbaka 
och fördelas till annat lag. 

 
Perioden vecka 15-1 
• Under denna period tilldelas en majoritet av tiderna i klubben utifrån geografisk hemvist och 

önskemål. I fotbollshallen får vissa lag en ordinarie tid året om, detta gäller förutom lag i detta 
geografiska hemvist huvudsakligen damlag och flicklagen i åldrarna 14-19 år som har 
Norrvikens IP som sin hemvist.  

• Lag som har en tid under denna period i hallen behåller ofta denna tid även vecka 45-52 så att 
de kan träna klart hela säsongen på samma idrottsplats. 

• Eftersom många lag inte längre efterfrågar tid i hallen denna period ökar ofta planyta per 
spelare. 

 
4. Matcher under Sanktanperioden 
 
• Matcher schemaläggs i hallen under hela Sanktanperioden. Matcher som är undantaget är t.ex. 

dam och vissa nationella serier på pojk- och flicksidan som inte får spelas i hallen pga av 
takhöjden. En majoritet av vårt matcher kan dock spelas i hallen och eftersom Norrvikens IP är 
en prioriterad matcharena bokar vi in matcher i hallen även under Sanktanperioden. 
Matchschema läggs av StFF i samråd med kommunen och klubben. 

 
 
 
 
 


