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Timefordelingsregler for idrætsforeninger
i Høje-Taastrup Kommune

1. Kompetence

Byrådet godkender reglerne for fordeling af kommunale idrætsfaciliteter efter indstilling fra
Folkeoplysningsudvalget (FOU) og Idrættens Samråd (IS).
IS er ansvarlig for fordeling af faciliteter i hensyn til Folkeoplysningsloven og de af Byrådet
godkendte regler.

2. Fordelingsprocessen

Ansøgningen skal kun udfyldes såfremt foreningen ønsker økonomisk støtte eller adgang til
forenings- og klublokaler, som er stillet til rådighed af kommunen.
Fordeling af samtlige idrætsfaciliteter i kommunen forestås af IS ved fordelingsmøder, hvor
samtlige godkendte foreninger indkaldes. IS kan vedtage at uddelegere dele af fordelingen.
1. I fordelingsprocessen deltager repræsentanter fra Fritid og Kultur.
2. Fritid og Kultur udarbejder det nødvendige materiale for fordelingen, hvoraf det fremgår
hvor mange timer den enkelte forening er berettet til. Materialet udsendes til de berørte
foreninger senest 2 uger inden fordelingen.
3. Alle idrætsfaciliteter fordeles som et samlet område, uanset geografisk beliggenhed i
kommunen. Enhver godkendt idrætsforening kan søge faciliteter overalt i kommunen.
4. Nærhedsprincippet er gældende og betyder at foreninger så vidt muligt skal have adgang
til faciliteter nær deres tilhørsforhold.
5. Den enkelte idrætsfacilitet kan opdeles i mindre enheder. Det betyder, at den pågældende facilitet kun vægter med den tildelte andel. F.eks. kan en hal opdeles i 1/3 og 2/3
hal, en svømmehal kan opdeles i banetimer, etc.
6. Foreninger med et særlig højt aktivitetsniveau inden for ungdomsarbejde og talentudvikling kan indsende en ansøgning om ekstra timer til Fritid og Kultur med begrundelse for
det ekstra timebehov senest 1. december. IS vurderer sammen med administrationen
disse ansøgninger og laver en fordeling af timerne. IS vurderer fra år til år, hvor mange
timer, der skal afsættes til formålet. Der udsendes ansøgningsskema til alle foreninger
ultimo november.
7. Fordelingen finder sted inden for følgende områder:
A. Udendørs faciliteter (græs-, grus-, tennis-, kunstgræs-, skyde- og hundetræningsbaner).
B. Indendørsfaciliteter (svømmehaller, idrætshaller, gymnastiksale og tumlesale).
8. Sal-timer fordeles mellem de sal-berettigede.
Hal-timer fordeles mellem de hal-berettigede.
9. Senioridrætsforeninger fordeles tider i perioden kl. 8.00-15.00. Fordelingen sker direkte
hos Taastrup Idræts Center, Hedehusene Idræts Center, HTK Idrætsteam eller for skolefaciliteternes vedkomne gennem Fritid og Kultur. Tildelingen af tider skal koordineres
med skole- og institutionsbrugere.
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10. IS har beføjelse til at foretage justeringer, hvis der opstår behov for at konvertere mellem hal- og saltid.
11. Ved udsendelse af materiale til foreningerne følger procesplan for hele timefordelingen
med.
12. IS fordeler/sikrer, at der i et vist omfang tages hensyn til den/de foreninger, der ikke har
fremsendt ønsker om tider, eller ikke er mødt op til fordelingsmødet.
13. Møder foreningen ikke op til fordelingsmøderne, har foreningen accepteret og godkendt
den på mødet aftalte fordeling.

3. Procesplan

Fordelingen afholdes på baggrund af medlemstallet. Disse opgøres og indberettes til Fritid og
Kultur per 31. december for perioden 1. januar til 31. december i indeværende år.
Præcise datoer fremgår af procesplanen.
Timefordelingen er afsluttet senest i uge 16.
Når timefordelingen er afsluttet, sendes evt. ledige tider ud til alle foreninger i en 2. runde.
Foreningerne kan søge disse tider. Det skal begrundes hvorfor der ønskes disse ekstra tider
(særligt højt aktivitetsniveau, ønske om ny aktivitet eller lignende). Forvaltningen vil foretage
denne fordeling sammen med IS. Denne 2. runde er afsluttet senest i uge 18.
Efter denne proces ses ledig tid i Conventus.

4. Regler for tildeling af idrætsfaciliteter
Høje-Taastrup Kommune stiller ledige faciliteter til rådighed for godkendte folkeoplysende foreninger.
Fordelingen sker i henhold til de af Byrådet godkendte regler samt i.h.t. Folkeoplysningslovens
bestemmelser.
Faciliteterne fordeles i prioriteret rækkefølge til
1. Handicappede, der har fortrinsret til de faciliteter, som er særlig egnede for denne
type aktiviteter
2. Aktiviteter for børn og unge under 25 år idet ”prime time” tiderne mellem kl. 16 –
20 er prioriteret til børn og unge. (holdet må gerne have voksne deltagere)
3. Folkeoplysende tilskudsberettiget voksenundervisning
4. Aktiviteter for voksne over 25 år
Byrådet har jf. Idræts-og bevægelsespolitikken besluttet, at selvorganiseret idræt kan booket
ledige tider i udvalgte haller.
For at være tilskudsberettiget (tid i kommunens faciliteter og evt. direkte tilskud), skal kontingentsatsen minimum være 100 kr. pr. sæson, og optælling af medlemmer sker ud fra reglerne
i det Centrale Foreningsregister. (www.medlemstal.dk)
Ved indberetning af medlemstal tæller kun de medlemmer, der betaler kontingent i perioden.
Det er indbetalingstidspunktet, der er afgørende for, hvornår medlemmet kan tælle med i optællingen. Det vil sige, et medlem som har deltaget i aktiviteten fra 1. januar til 31. december,
men først betalt kontingent efter 31. december tæller som tilskudsberettiget for næste sæson.
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Medlemstallet er en optælling af alle foreningens aktive medlemmer. Aktive medlemmer er
udøvere, som deltager aktivt på et hold eller i en aktivitet, har den fulde ret til at deltage i foreningens aktiviteter og ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsesmedlemmer betragtes som aktive medlemmer.
Ledig tid, der opstår i løbet af året, vil fremgå i Conventus, så snart Fritid og Kultur er bekendt
med, at der er ledig tid til rådighed.

Et medlem i en forening kan som udgangspunkt kun indgå i tildelingen af idrætsfaciliteter én gang. Foreninger, der har medlemmer, som dyrker flere væsensforskellige
aktiviteter i samme forening kan tælle med flere gange i timefordelingen, hvis medlemmerne deltager fast på hold som er væsensforskellige, forestås af en træner og
betaler minimum 100 kr. pr. aktivitet. *
Af hensyn til tildelingen af de rette faciliteter skal det fremgå af medlemsindberetningen, hvilke(n) aktivitet(er) det pågældende medlem skal tilknyttes.
•

*Væsensforskellige aktiviteter er f.eks. badminton og gymnastik.

Foreninger kan, såfremt der er ledig tid, søge i dagtimerne i selvejende institutioner. Aktiviteter i dette tidsrum (før kl. 15) tæller med i timefordelingen.
Et medlem kan således ikke tælle med både formiddag og aften. En fodboldspiller kan heller
ikke indgå i tildeling af både indendørs-tid og grusbane-tid, etc.
Foreninger kan ved skolestart, såfremt der er ledig tid, også søge tid i dagtimerne i skolehaller.
Evt. reduktion i allerede tildelt tid, besluttes af Idrættens Samråd.
Timerne kl. 15-16 og 22-23 tæller ikke med i timefordelingen, men kan ønskes af de foreninger der gerne vil benytte dem.
Fodbold
Børn og unge til og med 12 år indgår i fordeling af haltimer (fredag/lørdag), men ikke i fordeling af grusbaner / kunstgræsbane for vinterhalvåret.
Klubberne bliver tildelt et tilhørsforhold i græssæsonen.
Springcenter i Nærheden.
Fordeling sker i tidsrummet 15-23 på hverdage og hele dagen i weekenderne.
•

•

Springcentret fordeles mellem de foreninger, der er berettiget til tider, og sker ud fra
at der i videst muligt omfang trænes sammen. Fordelingen sker i samarbejde mellem
foreningerne, IS og Fritid & Kultur.
Foreningerne der bruger springcenteret, kan efter ansøgning få tildelt op til 20 timer til
sammen til springgymnastik i kommunens øvrige haller/sale.

5. Optimal udnyttelse af faciliteter
For at sikre en optimal og korrekt udnyttelse af idrætsfaciliteterne må foreningen forvente, at
en kontrol af udnyttelsesgraden finder sted.
Det er foreningens ansvar at oplyse Fritid og Kultur om aktivitetens start- og slutdato senest 3
uger inden sæsonstart. Al ikke benyttet tid skal straks afmeldes hos Fritid og Kultur.
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Såfremt det observeres, at en forening gentagne gange ikke benytter faciliteten indenfor de
givne rammer, betragtes timen som misligholdt, og følgende forløb startes:

•
•
•
•
•
•

Foreningen får en henvendelse via tlf. eller mail/brev fra Fritid og Kultur
Foreningen har max. 2 uger til at udarbejde en redegørelse.
Foreningen afgiver tiderne eller foreningen kommer med en acceptabel forklaring på
misligholdelsen og beholder timerne.
Hvis foreningen ikke besvarer henvendelsen fra Fritid og Kultur fratages faciliteten og
timerne frigives til andre brugere.
Ved gentagelsestilfælde skal det vurderes af IS, om det skal have konsekvenser for
den fremtidige tildeling af faciliteter til den pågældende forening.
IS skal godkende sagsforløbet og evt. sanktioner.

Facilliterne står til rådighed hele året. Foreningerne skal selv booke tildelte tider i henhold til
timefordelingen. Sæsonen løber fra skolestart i uge 33 til skoleåret slutter i uge 26.
Tiderne mellem kl. 16 – 20 er prioriteret til aktiviteter for børn og unge under 25 år, for at
sikre børn og unge træningstid i ”prime time” timerne.
Senest 2 uger efter sæsonstart af aktiviteten eller hvis aktiviteten ophører, skal ”ikke udnyttet tid” meddeles Fritid og Kultur. Dette gælder også, hvis en facilitet kun benyttes delvist
(f.eks. hvis kun 1 volleybane (=1/3 hal) anvendes).

6. Særlige regler
Eliteidræt/talent-udvikling
Foreninger med et særlig højt aktivitetsniveau inden for ungdomsarbejde, talentudvikling og
eliteidræt kan indsende en ansøgning om ekstra timer til Fritid og Kultur med begrundelse for
det ekstra timebehov senest 1. december. IS vurderer sammen med administrationen disse
ansøgninger og laver en fordeling af timerne. IS vurderer fra år til år, hvor mange timer, der
skal afsættes til formålet. Disse timer tildeles inden timefordelingen påbegyndes. Der udsendes
ansøgningsskema til alle foreninger ultimo november.
Kampe i hverdage
Foreninger som har placeret deres kampe i hverdagene kan få tildelt ekstra tid forudsat, at de
ikke også tildeles tider til de samme kampe i weekend-fordelingen. Beslutningen om placering
af kampafvikling på hverdage skal være foretaget af pågældende forbund. Der skal søges om
dette inden 1. december. IS forholder sig konkret til indkomne ansøgninger.
IS kan tildele foreninger, der afvikler turneringsaktiviteter i hverdagen ekstra tid. Dette bør
dog kun ske i begrænset omfang.
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Fodbold – indendørs
De 0-12-årige fodboldmedlemmer har fortrinsret til nedenstående haller i det nævnte tidsrum
og den nævnte periode. Ubenyttet hal-tid kan søges på lige vilkår med andre brugere. Der kan
dog være forskellige forhold/regler som skal følges. Eksempelvis kan der spilles med en let
bold i haller og sale uden bander.
Periode for fodboldspillere (0-12 år):
Fra uge 43 til udendørs baner åbnes igen.
Tidsrum:
Kommunale haller til fodbold:
Fredag kl. 16:00 – 22:00 samt lørdag kl. 08:00 – 12:00
•
•
•
•
•

Borgerskolen
Charlotteskolen
Fløng skole
Ole Rømer-skolen afd. Gadehave
Sengeløsehallen

Selvejende haller til fodbold:
Fredag kl. 15:00 – 23:00 samt lørdag kl. 08:00 – 12:00
•

•

Taastrup Idræts Center
•
Hal A
•
Hal B
Hedehusene Idræts Center
•
Hedehushallen

Kunstgræsbanerne
I vinterperioden fordeles banerne på lige fod med grusbanerne.
I sommerperioden fordeles banerne på lige fod med græsbanerne.
Hvornår græsbanerne kan tages i brug, vurderes individuelt af HIC/TIC/HTK på baggrund af
vejrlig og banernes beskaffenhed.
I HIC og TIC løber vinterperioden fra uge 40 til start april. På kunstgræsbanen i Gadehaven
starter vinterperioden først uge 43, fordi sommerturneringerne først er færdige i uge 42.
Kunstgræsbanen på Gadehaven indgår i fordeling af kunstgræsbaner i vinterperioden og i fordeling af græsbaner i sommerperioden efter gældende principper.

Skydebaner og arealer til hundetræning
Skydebaner og arealer til hundetræning fordeles mellem de ansøgende foreninger i forhold til
foreningens medlemstal og givne miljøtilladelser.
Ikke udnyttede tider kan søges via Fritid og Kultur.
Fordeling og tillægsfordeling skal godkendes af IS.
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7. Regler for fordeling i weekender

Fordeling af weekendtimer forestås af IS ved et fordelingsmøde, hvor samtlige interessenter
indkaldes. IS kan beslutte at uddelegere dele af fordelingen.
Kommunale - og selvejende haller
Ud over regler for timefordeling bruges nedenstående retningslinjer for weekendfordelingen.
Ansøgning om tid til nedenstående typer af arrangement skal indsendes til Fritid og Kultur.
1. Afholdelse af Danmarksmesterskaber, jubilæumsstævner, sæsonafslutninger eller lignende, på baggrund af en bindende aftale.
2. Turneringsdage, klubstævner og opvisninger.
3. Klub- og pokalfester.

IS er ansvarlig for fordeling af tider til stævner og arrangementer i de selvejende haller - i
samarbejde med den enkelte hals inspektør ledelse/bestyrelse.
Ved fordelingen tages hensyn til indgåede kommercielle udlejningsaftaler, der er i overensstemmelse med kriterierne i ”Driftsoverenskomsten” mellem den selvejende institution og
Høje-Taastrup Kommune. Dette gælder hele fordelingen.
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Hal- og saltider til fordeling i kommunale – og selvejende anlæg
Tider til fordeling

Idrætsfaciliteterne fordeles i følgende tidsrum:
Alle skolefaciliteter i kommunen:
Borgerskolen, Magdavænget 4, 2630 Taastrup
Charlotteskolen, Charlottegårdsvej 1, 2640 Hedehusene
Fløng Skole, Fløng Byvej 24, 2640 Hedehusene
Ole Rømer-skolen afd. Gadehave, Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup
Hedehusene Skole, Græshøjvej 4, 2640 Hedehusene
Mølleholmskolen, Mølleholmen 20, 2630 Taastrup
Parkskolen, Parkvej 76, 2630 Taastrup
Reerslev Skole, Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene
Ole Rømer-skolen afd. Selsmose, Taastrupgårdsvej 3, 2630 Taastrup
Sengeløse Skole, Spangåvej 10, 2630 Taastrup
Torstorp Skole, Torstorpvej 1, 2630 Taastrup
1) almindelig fordeling
Mandag – fredag kl. 16-22
Lørdag kl. 08-12
Der kan forekomme blokke til ”anden idræt” (blokke reserveret til Fritids- og ungdomsklubber, aftenskoler samt diverse kommunale sundhedsprojekter)
2) weekendfordeling
Lørdag kl. 12-22
Søndag kl. 08-22
Tumle- og gymnastiksale på Torstorp Skole, Ole Rømer-skolen afd. Selsmose, Ole Rømer-skolen afd. Gadehave samt tumlesalen på Mølleholmskolen:
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1) almindelig fordeling
Mandag – fredag kl. 17-22
Lørdag kl. 08-12

Der kan forekomme blokke til ”anden idræt” (blokke reserveret til Fritids- og ungdomsklubber, aftenskoler samt diverse kommunale sundhedsprojekter)
2) weekendfordeling
Lørdag kl. 12-22
Søndag kl. 08-22

Selvejende faciliteter:
1) almindelig fordeling
Mandag – fredag kl. 15-23
Lørdag kl. 08-12
2) weekend fordeling
Lørdag kl. 12-18
Søndag kl. 8-20

- 10 -

Fordeling af hal-timer i kommunale – og selvejende anlæg
Under kolonnen ”Prioriteret idrætsgren” anføres de idrætsgrene som har førsteret til faciliteten. Det
kan være pga. opmærkning, indretning, rekvisitter o. lign. eller hvor det kan være en fordel ved at
samle visse idrætsgrene i bestemte faciliteter.
Hal-timer prioriteres til følgende idrætsgrene:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Badminton
Basketball
Fodbold (til og med 12 år) NB! Kun fredag-lørdag.
Floorball
Gymnastik
▪
Grand Prix Gymnastik
▪
Rytmisk Sports Gymnastik
▪
Spring-Rytme Gymnastik
Håndbold
Klatring
Rulleskøjte kunstløb
Trampolin
Volleyball

Haller til fordeling:
Placering

Lokalitet

Facilitet

Taastrup/

Borgerskolen

Idrætshal

Ole Rømer-skolen afd.
Gadehave

Idrætshal*)

Torstorp Skole

Idrætshal

Høje-Taastrup

Prioriteret idrætsgren

Spring-Rytme Gymnastik
Klatring

Taastrup Idræts Haller

Hedehusene /
Fløng

Sengeløse

Hal A

Badminton

Hal B

Håndbold m. harpiks

Hal C

RSG Gymnastik

Tennishal

Tennis

Charlotteskolen

Idrætshal

Fløng Skole

Idrætshal

Håndbold m. harpiks

Hedehushallen

Idrætshal

Håndbold m. harpiks

Hedehusene Tennishal

Tennishal

Tennis

Sengeløse Hallen

Idrætshal

Håndbold m. harpiks
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*) På grund af nærhedsprincippet og tumlesalens lave loftshøjde, kan 1/3 del af Gadehaveskolens
hal disponeres som sal. Det resterende tæller for en halv hal. Dette skal der ansøges om senest 1.
december.

Fordeling af sal-timer i kommunale – og selvejende anlæg
Sal-timer fordeles til følgende sal-berettigede idrætsgrene:
•
•
•
•
•
•

Bordtennis
Gymnastik
Motionsgymnastik
Spring-Rytme gymnastik
Kamp- og selvforsvarssport
Øvrige idrætsgrene

Sale til fordeling:
Placering

Lokalitet

Facilitet

Taastrup /

Ole Rømer-skolen afd.
Gadehave

Tumlesal

Mølleholmskolen

Gymnastiksal 1

Gymnastik og Bueskydning.

Gymnastiksal 2

Gymnastik og Bueskydning.

Tumlesal

Bueskydning

Høje Taastrup

Parkskolen

Prioriteret idrætsgren

Gymnastiksal A
Gymnastiksal B

Rønnevangskolen

Festsal

Bordtennis

Gymnastiksal A

Boksning

Gymnastiksal B

Boksning

Ole Rømer-skolen afd.
Selsmose

Gymnastiksal A

Torstorp Skole

Gymnastiksal

Gymnastiksal B

Tumlesal
Taastrup Idræts Haller

Sal E
Sal G

Hedehusene /

Charlotteskolen

Tumlesal

Kampsport
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Fløng

Fløng Skole

Gl. gymnastiksal
Festsal

Hedehusene Skole

Gymnastiksal-pige
Gymnastiksaldrenge

Reerslev

Reerslev Skole

Sengeløse

Sengeløse Skole

Gymnastiksal
Gymnastiksal

Fordeling af svømmetimer
Svømmetimer fordeles til følgende idrætsgrene:
•

Dykning

•

Svømning

•

Triatlon(svømning)

•

Vandgymnastik

Byrådet har fastsat svømmehallernes åbningstider for offentlige brugere.
Svømmefordelingen opererer med en fælles enhed: Banetimer.
Babybassinet fordeles for sig. Det store bassin og lille bassin fordeles samlet
Svømmebaner til fordeling:
Placering

Lokalitet

Antal svømmebaner

Taastrup

Taastrup Svømmehal

6 baner (Store bassin)

25 meter bassin

1 bane (Lille bassin)
1 bane (Baby bassin)

Taastrup Svømmehal
50 m bassin

5 baner (hæve/sænke
bassin)
5 baner (25 m opdeling)
10 baner (50 m opdeling)

Fløng

Fløng Svømmehal

6 baner (Store bassin)
1 bane (Baby bassin)

Prioriteret idrætsgren
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Fordeling af græsbaner (Anlæg)
Græsbaner fordeles til fodboldklubber/-afdelinger, og andre brugere af græsarealer. Foreninger tildeles af IS til et anlæg.

Græsbaner (Anlæg) til fordeling:
Placering

Lokalitet

Høje Taastrup /
Taastrup

Taastrup Idræts Park

5

11-mandsbaner (inkl. Stadion)

Mølleholmskolen

1

Bueskydning

Nyhøj Idrætsplads

7

11-mandsbaner

Borgerskolen

1

11-mandsbane

Ole Rømer-skolen
afd. Selsmose

1

11-mandsbane

Torstorp Skole

1

11-mandsbane

Hedehusene Ny Idrætspark

5

11-mandsbaner (inkl. Stadion)

Hedehusene Skole

1

11-mandsbane

Charlotteskolen

1

11-mandsbane

Fløng Idrætsanlæg

4

11-mandsbaner

Reerslev Skole og

1

11- mandsbane

2

11-mandsbaner

Hedehusene /
Fløng

Reerslev

Antal baner*

Størrelse fodboldbane

Idrætsanlæg
Sengeløse

Sengeløse Idrætsplads

* Ovenstående er en kapacitetsoptælling, som dækker antallet af baner, hvis der kun skal tegnes
11-mandsbaner op. Banerne er ikke statiske, men kan ændres til 3-5-8 og 11 mandsbaner.
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Fordeling af grusbaner
Grusbaner fordeles til fodboldklubber i henhold til medlemstal. Normtiden beregnes ud
fra perioden 16.00-22.00 i hverdagene og i weekenderne fra 8.00 til 22.00

Grusbaner til fordeling:
Placering

Lokalitet

Antal fodboldbaner

Høje Taastrup / Taastrup

Taastrup Idræts Park

1 bane

Fløng

Fløng Idrætsanlæg

1 bane

Fordeling af kunstgræsbaner
Kunstgræsbaner fordeles til fodboldklubber i henhold til medlemstal. Normtiden beregnes ud fra perioden 16.00-22.00 i hverdagene og i weekenderne fra 8.00 til 22.00
Kunstgræsbaner til fordeling:
Placering

Lokalitet

Antal fodboldbaner

Høje Taastrup / Taastrup

Nyhøj

1 bane

Hedehusene

Hedehusene Idrætspark

1 bane

Ole Rømer-skolen afd. Gadehave

Gadehavegård

1 bane

Gadehaven indgår i fordeling af kunstgræsbaner i vinterperioden og i fordeling af græsbaner i sommerperioden efter gældende principper.

Fordeling af tennisbaner og -haller
Tennisbaner og –haller fordeles til følgende idrætsgrene:
•

Tennis

Tennisbaner til fordeling:
Placering

Lokalitet

Antal tennisbaner

Høje Taastrup / Taastrup

TIC

9 grusbaner

Blåkilde tennisanlæg

3 grusbaner

Sengeløse Hallen

2 grusbaner

Sengeløse
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Hedehusene

Hedehusene Tennisklub

5 grusbaner

Placering

Lokalitet

Antal tennisbaner

Taastrup

TIC

2 indendørs baner

Hedehusene

Hedehusene Tennisklub*)

2 indendørs baner

Tennishaller til fordeling:

Fordelingen til indendørs tennis sker i perioden 15.00-23.00 i hverdagene og lørdag kl. 8.00 til
18.00 og søndag kl. 8.00-20.00.

*) Banerne i Hedehusene Tennisklub er omfattet af særlige forhold.
De indendørs tennisbaner i TIC kan tildeles øvrige idrætsgrene i den tid, de ikke er benyttet til tennis.

Fordeling af skydebaner
Skydebaner fordeles til skydeklubber

Skydebaner til fordeling:
Placering

Lokalitet

Høje Taastrup / Taastrup

Parkskolen

Hedehusene

Hedehusene Skole

Fløng

Fløng Skole

Reerslev

Reerslev Skole

Antal baner

Fordeling af hundetræningsarealer
Hundetræningsarealer fordeles til hundetræningsforeninger

Hundetræningsarealer til fordeling:
Placering

Lokalitet

Høje Taastrup / Taastrup

Højvangsvej 15 eller HTIP

Areal
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Hedehusene

Skydebane Vest, hovedgaden 610 B, Hedehusene

Stævnefaciliteter
Følgende stævnefaciliteter er til rådighed:
Placering

Lokalitet

Høje Taastrup / Taastrup

Taastrup Idræts Haller A, B og C
Borgerskolens idrætshal
Ole Rømer-skolen afd. Gadehaves idrætshal
Torstorp Skoles idrætshal
Taastrup Svømmehal

Hedehusene / Fløng

Hedehushallen
Charlotteskolens hal
Fløng Skoles Idrætshal
Fløng Svømmehal

Sengeløse

Sengeløsehallen

