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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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SPELRÄTT OCH ”SPELRÄTTSTIMME” 

•  En spelrätt ger innehavaren rätt att boka avgiftsfria speltider på de timmar 
som klubben allokerar som s.k. spelrättstimmar. 

 
•  Spelrättstimmar är de timmar som i dag är rubricerade som strötider, 

lediga tider och klubbtider i det schema som ligger till grund för 
tidsbokningen. 

•  Spelrätter omfattar både inomhusspel i hallen och utomhusspel på 
Slottsbanorna. 

 
•  Spelrätter utformas som ordinarie spelrätter och juniorspelrätter. 
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ANTAL TIMMAR TILL FÖRFOGANDE (1) 
•  I dagsläget kan följande antal inomhustimmar användas i spelrättssystemet per vecka: 
 

94 lediga timmar:    24 morgon- 46 lunch- och 12 kvällstider. 
33 klubbtimmar:    Samtliga är attraktiva tider på lördag och söndag. 
10-20 friställda kontraktstider:  Oftast attraktiva tider på vardagkvällar och helger. 

  
•  Klubbtiderna används för seriespel o. dyl. ca 20 veckor per år. ”Effektiva” antalet klubbtider att tillgå är alltså 

ungefär hälften av det totala antalet (detta då inomhussäsongen är ca 40 veckor). I tillägg frigörs vanligtvis 
10 - 20 attraktiva kontraktstider per vecka vilka också kommer att inkluderas i spelrättssystemet. 

 
•  Totalt antal tillgängliga timmar inomhus = 94 (lediga) + 17 (hälften av klubbtimmarna) + 15 (snittet av 

friställda kontraktstider) = 126 timmar per vecka. 

•  Till detta ska läggas de timmar som under utomhussäsongen finns tillgängliga på Slottsbanorna. 
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ANTAL TIMMAR TILL FÖRFOGANDE (2) 
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Lediga	tider	 Klubbtider	 Totalt	
Morgon	7-10	 Lunch	10-14*	 Kväll	18-22*	 Dag	10-17	 Kväll	17-22	

Måndag	 6	 11	 1	
Tisdag	 2	 13	 1	
Onsdag	 4	 8	 0	
Torsdag	 3	 9	 1	
Fredag	 1	 6	 7	
Lördag	 2	 7	 0	 16	 6	
Söndag	 6	 4	 2	 11	 0	

Totalt	antal	timmar	 24	 58	 12	 27	 6	 127	
Vägt	antal	timmar	 24	 58	 12	 14	 3	 111	
Friställda	kontraktstider	 		 		 		 		 15	
Totalt	antal	timmar	tillförfogande	(=	vägt	+	friställda)	 		 		 		 126	



EXEMPEL: TIMMAR TILL FÖRFOGANDE – VARDAG 
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Vit = ledig tid  Brun/vit = strötid  Båda kategorierna = spelrättstimme 



EXEMPEL: TIMMAR TILL FÖRFOGANDE - HELG 
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Vit = ledig = spelrättstimme      Brun/vit = klubbtid (blir spelrättstimme om outnyttjad) 



BOKNING AV ORDINARIE SPELRÄTTSTIMMAR 

•  Spelrättstimme bokas tidigast två veckor innan speltillfället och fram till 
speltillfället. 

 
•  Spelrättsinnehavare får ha maximalt två timmar bokade samtidigt. 
 
•  De spelrättstimmar som inte är bokade 48 timmar innan speltillfället görs 

tillgängliga för bokning också genom juniorspelrätter och allmänhetens 
bokning. 

•  Spelrättsinnehavare får inte överlåta rätten till någon annan utan måste 
alltid vara den som bokar speltid och en av spelarna som utnyttjar tiden. 
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BOKNING AV JUNIORSPELRÄTT 

•  Juniorspelrätt får bokas tidigast 48 timmar innan speltillfället och fram 
till speltillfället. 

•  Spelrättsinnehavare får ha maximalt två timmar bokade samtidigt. 

•  Spelrättsinnehavare får inte överlåta rätten till någon annan utan 
måste alltid vara den som bokar speltid och en av spelarna som 
utnyttjar tiden. 

•  När en juniorspelrätt utnyttjas måste båda spelarna på banan vara 20 
år eller yngre. 
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FASTSTÄLLANDE AV ANTALET SPELRÄTTER 

•  Flexibiliteten i systemet ger möjlighet att tillhandahålla fler 
spelrätter än det finns spelrättstimmar. Ju fler tillgängliga 
timmar, desto större kan relationen spelrätter/timmar vara. 

 
•  Med 125 tillgängliga timmar borde det vara möjligt att 

tillhandahålla 200 ordinarie spelrätter. 

•  Antalet juniorspelrätter är p.g.a. begränsningarna i hur de kan 
utnyttjas mindre känsligt för hur många timmar som står till 
förfogande. Förslaget är att 50 juniorspelrätter tillhandahålls. 
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EKONOMI 

•  Priset för en ordinarie spelrätt bestäms enligt formeln: Halva priset för ett kontrakt = SEK 
5 400:- per år + SEK 600 per år för möjlighet till utomhusspel = SEK 6000:- per år 

•  Priset för en juniorspelrätt föreslås bli SEK 1 000:- per år. 
  
•  Totala möjliga intäkter = (200 x 6000) + (50 x 1000) = SEK 1 250 000:- per år. 
 
•  Om de 125 timmarna skulle bokas enligt nuvarande system, om beläggningen är 70 % och 

om bokningar sker 40 veckor per år är totala intäkter = SEK 875 000:- per år. 
 
•  Differens inomhus på SEK 375 000:- per år. Från detta ska dras de intäkter som vi går miste 

om utomhus på ca. SEK 75 000:- per år. Total positiv differens SEK 300 000:- per år. 
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REGLER FÖR FÖRVÄRV AV SPELRÄTTER (1) 

•  Spelrätter kan bara förvärvas av medlem i DjTK. Varje medlem har rätt att 
förvärva en spelrätt. 

•  Spelrätten är giltig under ett kalenderår. 

•  Anmälan om förvärv sker genom det webformulär som tillhandahålls på DjTKs 
hemsida senast 10 december året innan det kalenderår för vilket spelrätten ska 
gälla. 

•  I anmälan ska anges om man samtidigt med förvärvet av spelrätt kommer att säga 
upp en befintlig kontraktstid eller annan information som kan påverka anmälans 
prioritetsordning. 

•  Beslut om tilldelning av spelrätter ges under perioden 11 – 20 december. 
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REGLER FÖR FÖRVÄRV AV SPELRÄTTER (2) 

Ordinarie spelrätter kommer att erbjudas enligt följande 
prioritetsordning: 
 
1.  Medlem som redan innehar en spelrätt (förnyas automatiskt). 
2.  Medlem som samtidigt med förvärv av spelrätt säger upp en 

kontraktstid. Dessa medlemmar ges rätt att förvärva två 
spelrätter för varje uppsagd kontraktstid. 

3.  Medlem som står i kö för att teckna en spelrättstid (vid första 
teckningstillfället kommer kön för kontraktstider att gälla). 

4.  Övriga medlemmar enligt principen ”först till kvarn…” 
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REGLER FÖR FÖRVÄRV AV SPELRÄTTER (3) 

Juniorspelrätter kommer att erbjudas enligt följande 
prioritetsordning: 
 
1.  Junior som tränar i någon av DjTKs träningsgrupper. 
2.  Övriga juniorer enligt principen ”först till kvarn…” 
 
Med ”junior” avses en medlem som är 20 år eller yngre vid 
utgången av det år som spelrätten kan utnyttjas. 
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KONTRAKT OCH SPELRÄTTER 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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ÖVRIGT 

•  Styrelsen förbehåller sig rätten att fördela och säga upp spelrätter om så 
anses nödvändigt för att systemet ska fungera på bästa sätt. 

•  Om en spelrättsinnehavare missbrukar systemet, t.ex. genom att inte 
själv spela på en av innehavaren bokad tid, kan styrelsen besluta om att 
förverka spelrätten. Detsamma ska gälla om bokade timmar vid 
upprepade tillfällen inte utnyttjas. Ingen ersättning ska då utgå. 

•  Styrelsens avsikt är att förslaget ska genomföras om mer än 150 
ordinarie spelrätter förvärvas för kalenderåret 2020. Vid den nivån är 
föreningens intäkter från spelrätter på ungefär samma nivå som om 
nuvarande rutiner lämnas oförändrade. 
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