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Principper for anvendelse af Birkerød Squashhal 

Dette er et tillæg til de generelle regler for udlån eller leje af lokaler i Rudersdal Kom-
mune, målrettet Birkerød Squashhal (se disse på http://booking.rudersdal.dk > Regler 
og skemaer > Lokaler). 
 
Med udgangspunkt i folkeoplysningsloven §1, §14 og kapitel 6 om anvisning af lokaler 
og udendørsanlæg, samt de i medfør af lovens §33, stk. 4, af Kommunalbestyrelsen 
vedtagne ”Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs 
anlæg”, er nedenstående principper vedtaget for sæsonbooking og enkeltstående 
booking af squashbanerne i Birkerød Squashhal, Topstykket 28, 3460 Birkerød. 
 
Birkerød Squashhal er åben alle ugens dage fra kl. 07.00-23.00. 
 
 
 
 

Hvem kan låne baner i Birkerød Squashhal gratis 

• Foreninger, hvis vedtægter er godkendt efter reglerne i §§ 3-5 i folkeoplysningslo-
ven og hvis formål er målrettet organiseret squashtræning, herunder boksspil (se 
side 3). 

• Kommunens egne institutioner. 
• Kommunale partnerskaber. 
 
 
 
 

Hvilke faciliteter kan lånes  

• Enkelte squashbaner. 
• Hele Birkerød Squashhal (4 baner). 
 
 
 
 

Hvem kan leje baner i Birkerød Squashhal mod betali ng 

• Borgere, der er fyldt 18 år og har bopæl i Rudersdal Kommune. 
• Foreninger. 
• Virksomheder. 
• Brancheforeninger og specialforbund. 
• Kommunale og private partnerskaber. 
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Hvad kan lejes mod betaling 

• Enkelte squashbaner. 
• Hele Birkerød Squashhal (4 baner). 
 
Det koster 120,00 kr. pr. påbegyndt time at leje en bane i Birkerød Squashhal 
 
 
 
 

Prioritering ved banetildeling 

I tilfælde af, at to eller flere foreninger eller andre initiativtagere ønsker at benytte 
samme bane på samme tidspunkt, anvendes følgende prioriteringsrækkefølge ved til-
delingen af banen: 
 
1. Kommunens egne aktiviteter. 
2. Foreninger med aktiviteter for handicappede. 
3. Foreninger med organiseret træning for børn og unge. 
4. Foreninger med folkeoplysende undervisning. 
5. Foreninger med organiseret træning for voksne. 
6. Foreninger der ønsker at booke tid til Boksspil. 
7. Andre initiativtagere. 
 
 
 
 

Organiseret træning 

Organiseret træning 
Organiseret træning defineres således: 
Træning i fællesskab med leder / instruktør, som foretager instruktion. For at komme i 
betragtning ved tildeling af sæsonfordelingen skal der for den ansøgte tid foreligge do-
kumentation. Følgende skal indgå i dokumentationen: 
 
• Instruktørens fulde navn. 
• Aftaleperioden, herunder varighed og tidspunkt (aftale med instruktøren). 
• Hold/målgruppe som instruktøren har ansvar for. 
• Instruktørens opgaver (f.eks. hjælpetræner, special- eller teknisk træner mv.). 
 
”Kom og Vær Med” og enkeltstående udlejning af baner til medlemmer er ikke organi-
seret træning. 
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Boksspil 
Boksspil defineres således: 
Boksspil er intensiv kvalificeret træning, hvor squashklubbernes medlemmer i tilknyt-
ning til deres holdtræning kan udfordre og kvalificere deres placering internt i klubben 
med henblik på forberedelse til turneringer. 
 
Der kan ansøges om lån af baner til boksspil ved at kontakte Kultur (se side 6).  
 
 
 
 

Tidsbånd 

Følgende anvendelse er gældende i Birkerød Squashhal: 
 
Hverdage: 
• Kl. 07.00-15.00 – Kommunal anvendelse / kommunale og private partnerskaber / 

udlejning. 
• Kl. 15.00-18.00 – Foreningsbånd, primært organiseret ungdomstræning og Boks-

spil. Ikke anvendt tid overdrages til udlejning senest 3 dage før. 
• Kl. 18.00-23.00 – Foreningsbånd, primært organiseret træning og Boksspil. Ikke 

anvendt tid overdrages til udlejning senest 3 dage før. 
 
Weekender: 
• Turneringer og stævner har fortrinsret i weekenderne. Der ansøges om disse hos 

Kultur. 
• Boksspil. Der ansøges om disse hos Kultur (se side 3). 
• Kl. 07.00-23.00 – Udlejningsbånd, hvis der ikke afholdes turnering, stævner eller 

Boksspil. 
 
Adgang for brugerne 
Følgende rammer er gældende for brugerne uden for de tider, der er booket til organi-
seret træning: 
 
• Der er mulighed for at booke en bane 14 dage frem. 
• Der skal benyttes en personlig kode (min. 2 koder pr. banetime). 
• Et foreningsmedlem har mulighed for at booke 1 banetime pr. uge, og der kan kun 

bookes sammen med et medlem fra samme forening 
• En elitespiller (elitedivision og 1. division) fra en forening har mulighed for at booke 

2 banetimer pr. uge, og der kan kun bookes sammen med et medlem fra samme 
forening. 

• Instruktør / træner har fri bookning i tilknytning til deres instruktion (flere timer). 
• Er en bane ikke booket af andre, er der mulighed for at forlænge en banetime. 
• Det er muligt at ”overtage” en banetime, hvis en bane ikke er taget i brug efter 10 

minutter. 
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Bestemmelser for Birkerød Squashhal 

Banerne i Birkerød Squashhal stilles til rådighed i det omfang, de opfylder foreningens 
og aktivitetens formål. 
 
Indretning 
Birkerød Squashhal stilles til rådighed med lys, varme, bad, rengøring, inventar samt 
det tekniske udstyr og den indretning, der er findes i lokalerne, når de anvendes til de-
res primære brug. 
 
Erstatningsansvar 
Brugere af kommunes lokaler kan pålægges erstatningsansvar ved misligholdelse af 
lokaler og deres udstyr. 
 
Booking af baner til udlejning 
Brugere, der ønsker at leje en bane i Birkerød Squashhal, kan booke direkte ved mo-
nitoren, der er opstillet i Birkerød Squashhal, eller de kan booke via Internettet på 
denne hjemmeside: http://topstykket.halbooking.dk/proc_intro.asp? 
 
Partnerskaber 
Partnerskaber omkring virksomheder varetages / koordineres af Kulturområdet i første 
sæson. 
 
 
 
 

Leje af baner i Birkerød Squashhal 

Leje af baner er et tilbud til borgere i Rudersdal Kommune, som ikke er repræsenteret 
ved en forening i Rudersdal Kommune, der udbyder organiserede squashtræning. 
 
Booking sker ved monitoren i Birkerød Squashhal eller ved at benytte hjemmesiden 
http://topstykket.halbooking.dk/proc_intro.asp? 
 
Betaling sker i forbindelse med booking. 
 
 
 
 

Afmelding af baner 

Brugere, som har ønsket baner, der alligevel ikke benyttes, har pligt til straks at fore-
tage afmelding ved hjemmesiden http://topstykket.halbooking.dk/proc_intro.asp? eller 
telefonisk til Kultur. 
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Tilladelsen til at benytte baner kan efter skriftligt varsel inddrages, hvis det gentagne 
gange konstateres, at de ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis reglerne for brugen 
ikke overholdes. 
 
 
 
 

Sæsontildeling af baner i Birkerød Squashhal 

I pjecen ”Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs 
anlæg” kan der læses nærmere om procedurerne ved sæsontildelingen. 
 
Pjecen kan findes på http://booking.rudersdal.dk på Foreningsportalen > Regler og 
skemaer > Lokaler. 
 
 
 
 

Rudersdal Kommunes Lokaleanvisning 

Rudersdal Kommune kan kontaktes på: 
 

Rudersdal Kommune 
Kultur 
Øverødvej 246 B (rød indgang, 1. sal) 
2840 Holte 
���� 4611 5613 
lokalebooking@rudersdal.dk 
www.rudersdal.dk 

 
Disse regler med tilhørende bilag og ansøgningsskemaer kan også hentes i Forenings-
portalen på http://booking.rudersdal.dk. Se under Regler og skemaer > Lokaler. 
 
 
 
 

Ikrafttræden 

Disse regler træder i kraft den 13. august 2014. Samtidig med disse reglers ikrafttræ-
den bortfalder den hidtidige version af disse regler. 
 
 
 
 
 

Kultur- og Fritidsudvalget 
Den 13. august 2014 


