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Villkor för öppethållande av anläggningar för ishockey säsongen 1991/92 
 
De senaste säsongerna har ingen gemensam överenskommelse kunnat träffas med Svenska 
Ishockeyförbundet angående säsongslängd m m. 
 
Svenska Kommunförbundet har därför lämnat en ensidig rekommendation till kommunerna 
i frågan. 
 
Förbundsstyrelsen har vid sammanträde 1991-02-01 beslutat att rekommendera 
kommunerna att tillämpa samma villkor säsongen 1991/92 som gällt de senaste säsongerna. 
Dessa villkor redovisas i bilaga. 
 
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Allmän kommunalpolitik 
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BILAGA 
 
Villkor för öppethållande av anläggningar för ishockey säsongen 1991/92 
 
1  Ishallarna öppnas tidigast under vecka 33 avseende elitserien, vecka 35 avseende division 
I och vecka 37 avseende division II och lägre. Ishallarna stängs under vecka 11 med 
undantag av de hallar där kvalspel pågår. 
 
2  Klubbar och distrikt som vill utnyttja ishallar utöver de tider som anges i punkt 1 bör 
ersätta kommunen för de kostnader som belöper på den utökade öppethållandetiden. 
 
3  I regioner där det finns flera ishallar kan det vara lämpligt att öppna en ishall tidigare och 
på så sätt ge ishockeylagen möjlighet till tidigare träning. Detta kräver ekonomiska 
uppgörelser kommmunerna emellan och framför allt en solidaritet vid fördelning av tider. 
 
4  De konstfrysta isbanorna utomhus öppnas tidigast under vecka 44. De banor som är 
belägna i Dalarna och Gästriklands ishockeydistrikt och norr därom kan på grund av 
klimatet öppnas något tidigare eller omkring vecka 40. 
 
En förutsättning bör dock alltid vara att yttertemperaturen vid banan när uppspolning ska 
ske inte överstiger +60C. Banorna stängs under vecka 10 - undantag bör göras för 
sportlovsaktiviteter. 
 
Klubbar och distrikt som vill utnyttja isbanorna utöver dessa tider bör ersätta kommunen för 
de kostnader som belöper på den utökade öppethållandetiden. 
 


