Ishalsudvalgets fordelings principper


Ishallerne følger Gentofte Sportspark generelle åbningstid . Der fordeles kun træningspas ud fra
den istid der er til rådighed dvs. at iskørsler og banevedligeholdelse indgår ikke i tiden til fordeling.
o Iskørsler i Ishal1 tager 10 min. Iskørsler i Ishal2 tager 15 min.
o Ispleje tager på hverdage 2½ time pr. ishal.
o (Isen er ikke tilgængelig før 5 min. efter åbningstid og 10 min. før lukketid).



Klubberne skal som minimum have tid til et træningspas, der indeholder 45/50 min. istid og 10/15
min. iskørsel, iskørslerne kan fravælges og give mere tid på isen.



Istider der skifter fra Kunstløb/Offentligt skøjteløb og til Ishockey, kræver altid tid til at køre mål
op/ned.
o Det vil altid være personalets faglige vurdering om isen SKAL eller IKKE SKAL køres.



Der bliver først tildelt 30% til offentlig skøjteløb istid i perioden 1. oktober – 31. marts.
o Offentligt skøjteløb skal primært foregå i Ishal1 og foregå i fastlagte tidsrum, som ikke må
ændres fra år til år.
(Man, tirs., ons. og fre. Kl. 9-15.20, torsdag kl. 9-22, lørdag kl. 15-18.40-IsDisco kl. 18.40-22
og søndag kl. 12-20)
o Der skal tilbydes Offentligt skøjteløb mindst en hverdag til kl. 22 og i begge weekend dage.



Herefter er der fordelt til klubberne i tidsrummet 16:00 -20:00 efter antallet af indberettede
medlemmer pr. 31.12 under 25 år.



Der er skelet til samme princip for fordeling af øvrige istider, men her er der meget forskelligt
behov for de enkelte klubber.
o GKF ønsker tidlige hverdagstider.
o Stars ønsker sene hverdagstider.



Team Danmark, Stars Elite træning, skole projekter og lign. indgår ikke i fordelingen, men kan
bookes separat i ledig tid (i Ishal2, når Offentligt løb råder over 2 haller).
o Kampe og prøver skal så vidt muligt lægges i egen istid.



Elite kampe, konkurrencer, stævner, camps og andre arrangementer skal fordeles i
aktivitetskalenderen – inden sæson start og løbende i sæsonen, hvor man fordeler weekenderne
imellem klubberne og undgår tiderne for Offentligt skøjteløb.



Morgentrænings tider kl. 6-8 tirsdag og torsdag er igangsat i 2016-17 sæsonen som en
prøveperiode 1/10-31/3. Kræver følgende tilpasning:
o Ishal1 GKF kl. 6-7.30, ispleje kl. 7.30-10, (tid til Elite træning kl. 10-11), Offentligt løb kl. 1215.20.
o Ishal2 Stars kl. 6-7.20, Team Danmark kl. 7.30-8.45, Offentligt løb kl. 9-12, Ispleje kl. 12-14.

