Bildningsnämnden
Sofia Berglund
Tel: 0225-341 56

2015-04-13

sofia.berglund@hedemora.se

Till berörda föreningar och
privatpersoner

ANGÅENDE ANSÖKAN OM TIDER I SPORTHALLAR OCH
GYMNASTIKSALAR SÄSONGEN 2015-2016
Föreningar och privatpersoner i Hedemora kommun som kontinuerligt önskar disponera
A-B-C hallarna samt styrketräningsrummet i Vasahallen, sporthallen i
Vikmanshyttehallen och/ eller Långshyttan, gymnastiksalar på Svedjan, Stureskolan,
Västerby, Stjärnsunds, Garpenberg och/eller Smedby mfl. under tiden 2015-08-24 –
2016-05-01 skall på bifogade blanketter ansöka om tider.
Tilldelade tider gäller under hela perioden dvs. även under tex. Jul- och
nyårshelgen, om inte uppsägning av tiden sker.
ABSOLUT senast 2015-05-17 till Bildningsnämnden, Vasahallen, Box 201, 776 28
Hedemora eller sofia.berglund@hedemora.se

Ansökan
På bifogade blanketter skall Du ansöka om de tider som föreningen/sektionen behöver
för sin verksamhet under säsongen 2015-2016. Ansökan måste vara fullständigt ifylld
för att kunna behandlas vid fördelning av tider. Samtliga ansökningar ska vara
godkända och underskrivna av föreningens/eller sektionens ordförande.
OBS! En blankett för varje lokal.

Utökning av verksamheten
De föreningar som planerar utökning av sin verksamhet måste förvissa sig om
att tid i någon av våra lokaler finns att tillgå.
För flersektionsföreningar gäller att ansökan görs sektionsvis.
Det bör observeras att alla ansökningar måste ske skriftligt, gäller även matcher
och turneringar.

SISTA ANSÖKNINGSDATUM
Det är absolut nödvändigt att de datum som anges som sista ansökningsdag hålls
av Er. Ansökningar inkomna efter detta datum behandlas efter det att ansökningar inkomna i tid behandlats.

BOKNINGSANSVARIG
Föreningen ska uppge vilken som är bokningsansvarig och vilken som har rätt
att boka i föreningens regi. Saknas denna uppgift betraktas föreningens
ordförande som bokningsansvarig.
Samtliga tider och ansökningsblanketter kommer att ligga ute på Hedemora
kommuns hemsida under rubriken ”Bokning av lokaler”

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Sonny Fredriksson

Sofia Berglund

Verksamhetschef

Bokning

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR SPORT- OCH GYMNASTIKHALLAR
Bildningsförvaltningen,
TRÄNINGSTIDER - SÄSONGSBOKNINGAR
Vasahallen
För flersektionsföreningar gäller att ansökan göras sektionsvis
Box 201
776 28 HEDEMORA
OBS! EN BLANKETT PER ANLÄGGNING
Tel: 0225-341 56
mailto:sofia.berglund@hedemora.se

Kundnr:
Sökande:
Hall:
Alt. hall:

Föreningens bokningsansvarig:
Namn:___________________________________________________________________
Adress:___________________________________________________________________
Tel. arbete:________________________Tel. bost:______________________________
E-post adress: _____________________________________________________________
Antal ungdomslag: ___________ st

Antal seniorlag:__________ st

Planerad aktivitet:__________________________________________________________
Av ansökan måste det framgå under vilken period verksamheten skall pågå och om några avbrott
kommer att göras. Avviker ansökan mot den tid som föreningen haft föregående säsong skall denna
utökning skriftligen motiveras. Om föreningen använder annan sammanställning för ansökan måste
nedanstående uppgifter finnas med.
OBS! ALLA ANSÖKNINGAR MÅSTE VARA SKRIFTLIGA.
Dag

Klockan

Period

Ålder

Dam/Herr/Båda

Fortsättning nästa sida

Hedemora kommun 150413

Forts TRÄNINGSTIDER – SÄSONGSBOKNINGAR
Dag

Klockan

Ansökningsdatum
………………… den ……..20…

Period

Ålder

Dam/Herr/Båda

Underskrift av ordförande / bokningsansvarig
…………………………………………...................
Hedemora kommun 150413

TRÄNINGSTIDER - SÄSONGSBOKNINGAR
Säsong
Ordinarie inomhussäsong pågår under tiden 2015-08-24--2016-05-01.
Vi bokar inte automatiskt bort tider utan det är upp till respektive förening att göra så.

Övergången mellan mars/april och ute/inne säsong då Vasaliden drar igång har vi en
begränsning i antal omklädnings rum. För att underlätta fördelning av omklädningsrum skriv i
dam/herr/båda.

Tider under ordinarie inomhussäsong är tillgängliga enligt följande:
Vasahallen

Vikmanshyttehallen/
Långshyttans Sporthall

Gymnastiksalar

måndag- fredag

kl. 17.00-22.30

söndagar

kl. 15.00-22.00

måndag-fredag
lördag
söndag

kl 16.00-23.00
kl 08.00-22.00
kl 08.00-22.00

måndag-fredag
lördag-söndag

kl 16.00-22.30
kl 08.00-22.00

Det är viktigt att ansökningarna ifylls i sin helhet och inlämnas i rätt tid till:
Bildningsförvaltningen, Vasahallen, sofia.berglund@hedemora.se
Ansökan inkomna efter det att ansökningstiden gått ut hänvisas till eventuella strötider.

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR SPORT- OCH GYMNASTIKHALLAR
Bildningsförvaltningen,
MATCHER OCH TURNERINGAR
För flersektionsföreningar gäller att ansökan
Vasahallen
Box 201
776 28 HEDEMORA
OBS! EN BLANKETT PER ANLÄGGNING
Tel: 0225-341 56
mailto:sofia.berglund@hedemora.se

görs sektionsvis.

Kundnr:
Sökande:
Hall:
Alt. hall:

Föreningens bokningsansvarig:
Namn:___________________________________________________________________
Adress:__________________________________________________________________
Tel. arbete:________________________

Tel. bost:______________________________

E-post adress: _____________________________________________________________
Ev. hemsida:______________________________________________________________

Antal lag som fullföljde säsongen 2015-2016
Antal ungdomslag ………… .st

Antal seniorlag …………… st

Planerat antal lag: Ungdom: ………………… Senior: ………………………

Nedanstående arrangemang planeras i vår förenings regi:

Datum

Typ av arrangemang

Dam/Herr/Båda

Fortsättning nästa sida

forts MATCHER OCH TURNERINGAR

Datum

Typ av arrangemang

Dam/Herr/Båda

Ansökningsdatum:

Underskrift av ordförande/ bokningsansvarig

…………………….den …………….20

………………………………………………
Hedemora kommun 150413

MATCHER OCH TURNERING AR
Matcher
Föreningar som deltar i seriespel, ska på särskild blankett ansöka om tider för matcher,
blanketten är märkt MATCHER OCH TURNERINGAR. På den blanketten ska föreningens
samtliga antal lag som ska delta i seriespel redovisas. Eventuellt deltagande i cuper och
arrangemang som föreningen arrangerar eller deltar i och som ska gå på hemmaplan måste
redovisas här.
OBS! Ansökan kan också gälla planerad men ej tilldelad tid av respektive förbund.
Fördelningen av matchtider kommer att fördelas på de tre sporthallarna som finns inom
kommunen, oavsett vad laget har sin hemvist.
Som preliminär matchtid i sporthallarna räknas
Lördagar
Söndagar

08.00-20.00
08.00-15.00

Vid fördelning av matchtider tas hänsyn till i vilken division laget spelar och administrerande
förbunds uppgjorda ranking, denna ranking kommer att följas.

Turneringar och seriesammandrag
Föreningar som planerar att arrangera turneringar ska absolut senast 2015-05-17 ansöka om
tid på samma blankett som för matcher.
För seriesammandrag gäller att dessa uppgifter bör vara inne före 2015-05-17.
.

OBS! Samtliga ansökningar ska vara skriftliga.
Föreningar som inkommer med ansökan efter det att ansökningstiden gått ut, hänvisas till
eventuella strötider eller till egen träningstid.
Det är mycket viktigt att även tider för interna läger, tävlingar eller avslutningar finns
med.

