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FÖRSLAGETS SYFTE 

•  Förslaget syftar till att erbjuda DjTKs medlemmar ett mer tillgängligt 
och flexibelt alternativ till traditionella kontraktstider. 

•  I tillägg vill vi skapa ett tydligare system för klubbens juniorer att till en 
låg kostnad få god tillgång till lediga banor. 

 
•  En grundläggande tanke med förslaget är att ingen kontrakts-

innehavare ska tvingas avsäga sig sitt kontrakt på grund av att 
spelrätter införs. Inga medlemmar ska uppfatta det som att de får det 
sämre än de har i dag. 
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GRUNDERNA 
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•  Föreningens medlemmar erbjuds att förvärva spelrätter. En ordinarie spelrätt 
prissätts till SEK 6000, spelrätter för juniorer till SEK 1000. Spelrätten gäller under ett 
kalenderår. 

  
•  En ordinarie spelrätt ger förtur att utan kostnad boka de timmar i hallen och på 

utebanorna som är allokerade som s.k. spelrättstimmar. I princip är det alla timmar 
som idag kan bokas som strötider. 

  
•  Initialt kommer maximalt 200 ordinarie och 50 juniorspelrätter att erbjudas. 



FÖRDELAR 
(ORDINARIE SPELRÄTTER) 

•  Förtur framför de som inte innehar en spelrätt att utan kostnad 
boka två spelrättstimmar upp till 14 dagar innan speltillfället. 

 
•  Flexibilitet vad gäller när på dagen man vill spela. 
 
•  Lägre kostnad än att boka strötider vid ett utnyttjande på mer 

än 24 timmar/år. 
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FÖRDELAR 
(JUNIORSPELRÄTTER) 

•  Möjlighet att utan kostnad boka två spelrättstimmar upp till 48 timmar 
innan speltillfället. 

 
•  Ordning och reda vad gäller bokning av ”spontanspel” för juniorer. 
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ANTAL TILLGÄNGLIGA TIMMAR 

I dagsläget kan följande antal inomhustimmar användas i spelrättssystemet per 
vecka: 
 
94 lediga timmar:     24 morgon- 46 lunch- och 12 kvällstider. 
33 klubbtimmar (ca 20 veckor/år):  Attraktiva tider på lördag och söndag. 
10-20 friställda kontraktstider:   Attraktiva tider på kvällar och helger. 
 
Till detta ska läggas de timmar som erbjuds på utebanorna under sommaren. 
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HUR FÖRVÄRVA EN SPELRÄTT ? 
Den som är intresserade av att förvärva en spelrätt för nästkommande år kan när som 
helst under innevarande år t.o.m. den 10 december anmäla intresse via det formulär 
som tillhandahålls på DjTKs hemsida. 
 
Ordinarie spelrätter kommer att erbjudas enligt följande prioritetsordning: 
 
•  Medlem som redan innehar en spelrätt (förnyas automatiskt). 
•  Medlem som samtidigt med förvärvet av spelrätt säger upp en kontraktstid. Dessa 

medlemmar har företräde att förvärva upp till två spelrätter. 
•  Medlem som står i kö för att teckna en spelrättstid (vid första erbjudandetillfället 

kommer DjTKs kö för kontraktstider att vara den som gäller). 
•  Övriga medlemmar enligt principen ”först till kvarn…” och alltså beroende av när i 

tiden under året anmälan skickades in. 
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SPELRÄTTER OCH KONTRAKT I FRAMTIDEN 

•  I dag finns ca. 225 kontrakts- och gruppspelstider jämfört med ca.125 
spelrättstimmar = totalt ca. 350 timmar. 

•  Tills vidare anser styrelsen att återlämnade kontraktstider ska 
omvandlas till spelrättstider. För varje återlämnad kontraktstid 
kommer två nya spelrätter att erbjudas. 

•  Det faktum att det med tiden kommer att frigöras fler attraktiva 
spelrättstider, i kombination med att innehavare ges prioritet att förnya 
spelrätten inför varje nytt kalenderår, bör göra spelrätten mer attraktiv 
med tiden. 
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