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Ansøgning om lokaler og anlæg for sæson 2020/21 
 
Til godkendte foreninger i Rudersdal Kommune 
v. den foreningsansvarlige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu kan foreninger ansøge om kommunale lokaler og anlæg for perioden  
1. august 2020 til og med 30. juni 2021. 
 
Det er muligt at indsende ansøgninger til den kommende sæson  
fra den 12. december 2019 til og med søndag den 2. februar 2020 kl. 24.00. 
 
Ansøgningsfrist 
Der er sidste frist for ansøgning søndag den 2. februar 2020.  
 
Sådan ansøger du 
Alle ansøgninger skal ske elektronisk gennem kommunens bookingsystem:  
bookingirudersdal.dk 
 
Vær opmærksom på at du kun kan ansøge om lokaler for sæsonen, hvis 
erklæring om børneattest 2020 er indsendt via bookingsystemet.  
 
Vi anbefaler, at du benytter browseren Google Crome. Google Crome kan hentes 
her: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html  
 
Vejledningen til sæsonbooking 2020/21 finder du i linket her eller under 
ikonet ”Offentlige dokumenter” i bookingsystemet. 
 

 

Bookingerne sker via dette ikon i menuen i skærmens 
venstre side. Ikonet dukker op, når du er logget på 
systemet. 

 
Der er fem sæsonpuljer i sæson 2020/21: 
 

 De store idrætshaller – perioden 01.08.2020 til 30.06.2021 

 Svømmehaller – perioden 01.08.2020 til 30.06.2021 

 Lokaler på idrætsanlæg samt øvrige idrætslokaler –  
perioden 01.08.2020 til 30.06.2021 

 Lokaler og sale på skoler – perioden 01.08.2020 til 30.60.2021 

 Øvrige lokaler – perioden 01.08.2020 til 30.06.2021 
 
Er der en af de fem sæsonpuljer, som du ønsker at ansøge men ikke kan se 
under ikonet Sæson, skal du henvende dig til Lokaleanvisningen.  

http://www.rudersdal.dk/
http://bookingirudersdal.dk/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
https://www.rudersdal.dk/files/media/2019/50/saesonansoegning_-_saadan_ansoeger_du_2020.pdf
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Vigtigt at vide, når du skal foretage en sæsonansøgning 

 Systemet viser som standard perioden 01.08.20 - 31.06.21 på en ny 
sæsonansøgning. Det er vigtigt, at du ændrer datoerne til den reelle start- og 
slutdato for din ansøgning, så den bookede tid afspejler den periode, l bruger 
lokalet.   

 Din ansøgning skal have status ”Indsendt” for at være korrekt indsendt. 

 Der er kun mulighed for at indsende én side med ansøgninger af gangen. Har 
du mange ansøgninger, som ligger over flere sider, skal du indsende dem side 
for side.  

 Det er ikke muligt at rette i en indsendt ansøgning. Ansøgninger, der har status 
”tilføjet” og endnu ikke er indsendt, kan rettes eller slettes. 

 Du kan følge status for dine ansøgninger i systemet, mens Kultur arbejder med 
fordelingen. Tiderne er ikke endelig godkendt før Folkeoplysningsudvalget har 
truffet beslutning, og du har modtaget besked om sæsonfordelingen fra Kultur.   

 Du kan kun ansøge om en hel hal og ikke om de enkelte badmintonbaner.  
 

Erklæring om børneattest for 2020 
For at kunne låne lokaler eller modtage tilskud skal alle foreninger hvert år afgive 
erklæring om børneattest. Erklæringen skal som noget nyt afgives i booking-
systemet. Alle foreningsansvarlige har modtaget en mail om, at erklæringen skal 
indsendes via bookingsystemet. 
 
Vær opmærksom på du kun kan ansøge om lokaler for sæsonen, hvis 
erklæringen er indsendt via bookingsystemet.  
 
Særligt om ansøgninger i de store idrætshaller 
Alle tider kan nu søges i en samlet blok på den ugedag, hvor man ønsker tid i en 
idrætshal. 
 
Det er dog en betingelse for ansøgning af tid i samlet blok, at den enkelte 
forening i forbindelse med sæsonstarten opdeler blokken i de træningspas, som 
den godkendte blok består af og tilretter antallet af deltagere under aldersgrup-
per. Der er en vejledning til opdeling af disse blokke i bookingsystemet under 
”Offentlige dokumenter.” 
 
Afmelderkultur og afmeldermodet 
Afmeldemodulet til bookingsystemet er en applikation til smartphone til brug for 
hurtig afmelding af enkeltstående tid, der alligevel ikke skal bruges. Den ledige tid 
vil hurtigt og nemt kunne bookes af andre direkte på ens smartphone. 
 
Modulet er nu klar til brug. Det vil i løbet af det kommende år blive implementeret 
for alle lokaler, hvor det giver mening.  
 
Der har tidligere været kørt et pilotprojekt med en første version af modulet på 
Birkerød Idrætscenter og Rudegaard Idrætsanlæg til hurtig afmelding af tid og 
hurtig genbooking. 
 
Erfaringerne herfra har givet anledning til videreudvikling af såvel booking-
systemet som Afmeldemodulet, så der nu kan bookes tid i blokke, og senere 
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opdele dem i relevante træningspas. Endvidere er Afmeldemodulet blevet 
finpudset. 
 
Afmeldemodulet vil i løbet af december 2019 blive implementeret på Birkerød 
Idrætscenter, Søndervangshallen og på Rudegaard Idrætsanlæg, og herefter 
fortsættes med øvrige større anlæg og lokaler, hvor det giver mening. 
 
Fordelingsmøder 
Husk at foreningens repræsentant ved fordelingsmøderne skal have mandat til at 
foretage beslutninger angående foreningens tider, da eventuelle sammen-
faldende ønsker vil blive forsøgt afklaret på fordelingsmøderne. 
Der er mødepligt til fordelingsmøderne for foreninger, hvis ansøgninger har 
sammenfald med andre foreningers ansøgninger. 
 
Der er fordelingsmøder som følger:  
 
Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 17:30-19:30 på i Birkerød Idrætscenter  
Mødet holdes i Glassalen. Her fremlægges første forslag til fordeling af Birkerød 
Badmintonhal, Birkerød Gymnasium, Birkerød Idrætscenter, Birkerød Skole, 
Bistrupskolen, Høsterkøb Skole, Sjælsøskolen, Søndervangshallen og 
Toftevangskolen. 
Vi byder på lidt mad og drikke i forbindelse med mødet. 
 
Onsdag den 11. marts 2020 kl. 17:30-19:30 på Rudegaard Idrætsanlæg  
Mødet holdes i Foreningshuset. Her fremlægges forslag til fordeling af 
Dronninggårdskolen, Havarthigaarden, Ny Holte Skole, Rudegaard Idrætsanlæg, 
Skovlyskolen og Vangeboskolen. 
OBS - Svømmehaller – sidst på mødet fremlægges der forslag til fordeling af 
Birkerød Svømmehal, Rundforbi Svømmehal og Trørødskolens svømmehal. 
Gennemgang af svømmehallerne vil være sidste punkt på mødet. 
Vi byder på lidt mad og drikke i forbindelse med mødet. 
 
Torsdags den 12. marts 2020 kl. 17:30-19:30 på Rundforbi Idrætsanlæg  
Mødet afholdes i mødelokalet. Her fremlægges første forslag til fordeling af 
Nærum Gymnasium, Nærum Skole, Nærum Ungecenter, Rundforbi Idrætsanlæg, 
Trørødskolen og Vedbæk Skole. 
OBS – Kunstgræsbaner til fodbold – sidst på mødet fremlægges første forslag 
til fordeling af kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter, Rudegård 
Idrætsanlæg, Rundforbi Idrætsanlæg og Vedbæk Idrætsplads. 
Vi byder på lidt mad og drikke i forbindelse med mødet. 
 
Kulturcenter Mariehøj og Kulturcenter Mantzius 
Forslag til fordeling af lokaler på Kulturcenter Mariehøj sker på et fordelingsmøde 
mandag den 23. marts kl. 16:00 på Kulturcenter Mariehøj. 
 
Forslag til fordeling af lokaler på Kulturcenter Mantzius sker på et fordelingsmøde 
ultimo marts. Ansøgere på Kulturcenter Mantzius vil få nærmere besked om dato. 
 
Svar om lokaler for sæson 2020/21 
Folkeoplysningsudvalget vil behandle forslag til sæsonfordelingen tirsdag den 21. 
april 2020. Der kan forventes svar på jeres ansøgninger i perioden herefter. 
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Store stævner og store arrangementer 
Samtidig med jeres ansøgning om tider for sæsonen 2020/21bedes I indsende 
kendte datoer og tidspunkter for store stævner/ store arrangementer med mange 
deltagere til lokalebooking@rudersdal.dk senest den 2. februar 2020. 
 
Bemærk, at kampe, stævner, turneringer m.m. på idrætsanlæggene Birkerød 
Badmintonhal, Birkerød Idrætscenter, Rudegaard Idrætsanlæg, Rundforbi 
Idrætsanlæg og Søndervangshallen primært skal afholdes lørdage efter kl. 13:00 
og søndage efter kl. 10:00. 
 
Tildeling af kunstgræsbaner for 2020/21  
Ansøgning foregår på ansøgningsskema, som sendes direkte til fodbold-
foreningerne ultimo december/primo januar. Ansøgningsfrist er 2. februar 2020. 
Folkeoplysningsudvalget vil behandle forslag til sæsonfordelingen af 
kunstgræsbanerne tirsdag den 21. april 2020. 
 
Tennis 
Der vil komme en ansøgningsrunde vedrørende tider til børn og unge i Birkerød 
Tennishal i løbet af foråret 2020. Tennisklubber vil modtage særskilt information 
på mail om denne ansøgningsrunde. Folkeoplysningsudvalget vil behandle 
forslag til sæsonfordelingen af Birkerød Tennishal tirsdag den 21. april 2020. 
  
Lokaleregler 
Lokalefordelingen foretages på grundlag af de justerede lokale lokaleregler, der 
træder i kraft 1. januar 2020. Du finder reglerne her.  
Der er som altid fokus på at optimere brugen af tid i kommunens lokaler og 
anlæg, særligt i de 10 store idrætshaller, som er: 
 

 Multihallen på Birkerød Idrætscenter (begge baner) 

 Søndervangshallen 

 Hal 1 på Rudegaard Idrætsanlæg 

 Hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg 

 Idrætshallen på Rundforbi Idrætsanlæg 

 Idrætshallen på Birkerød Skole 

 Idrætshallen på Nærum Gymnasium 

 Idrætshallen på Sjælsøskolen 

 Idrætshallen på Vedbæk Skole 
 
Spørgsmål  
Hvis I har spørgsmål til login eller ansøgning, kan I altid kontakte Kultur på 
lokalebooking@rudersdal.dk så hjælper vi jer. 
 
 

Venlig hilsen 

 

Aaf Bjørnvad 

Faglig koordinator  
 

mailto:lokalebooking@rudersdal.dk
https://www.rudersdal.dk/files/media/2019/50/regler_for_udlaan_og_benyttelse_af_rudersdal_kommunes_lokaler_og_anlaeg_2020.pdf
mailto:lokalebooking@rudersdal.dk

