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Ang klister för handbollspel i idrottshallar
I olika sammanhang har diskussion uppstått kring användning av klister vid handbollspel i
idrottshallar och kommunens restriktioner kring detta. Kritik mot restriktioner har framförts
och krav på att öppna fler hallar för handbollspel med klister ställs. Kommunen har påståtts
hindra handbollens utveckling.
Sakläget kring klister är följande. För att få ett bättre grepp och därmed bättre skott har klister
sedan länge använts vid handbollspel i de högre divisionerna. En tydlig tendens är att
användningen av klister även ökar i ungdomshandbollen. Därmed ställs även krav på fler
träningstider med klister.
Klistret som används är ett hartsämne som lämnar avsättningar på golv, väggar och utrustning
i de hallar där det nyttjas. En längre tids användning av klister i en hall sätter tydliga avtryck i
hallens interiör och begränsar dess användning för annan verksamhet om den inte
specialstädas intensivt. Kvarsittande klister utgör en säkerhetsrisk för andra aktiviteter.
Olyckor har inträffat vid tillfällen då specialstädning missats. Detta är ett riskmoment då
samtliga fullstora hallar används för skolaktivteter, andra idrotter mm. De är således inte
enbart handbollshallar. Klister kan avlägsnas genom specialstädning där speciella kemiska
preparat användes. Preparatet strykes ut över golvet. Därefter sker avskrapning och slutligen
en rengöring av ytan. En hallstädning kostar ca 1200 kr/tillfälle. Specialstädning måste ske
efter handbollsspel när en hall ska användas för annat ändamål.
För att till rimliga kostnader erbjuda goda förutsättningar för alla verksamheter som pågår i
kommunens hallar har därför en strategi tillämpats som innebär att handbollspel med klister
medges endast i vissa hallar – Halmstad Arena hall A1 och A2(stora hallen, kallas även
”Grytan”) samt Alehallen. Till dessa koncentreras den kostnadskrävande specialstädningen.
Alehallen har begränsad publikkapacitet. På Halmstad Arena förekommer bokning för andra
evenemang. För att ge Drotts A-lag rimliga förutsättningar har efter beslut i teknik- och
fritidsnämnden även medgetts att B-hallen kan användas för A-lagets träning om A-hallarna
är bokade för annat evenemang. Därutöver finns därför en överenskommelse med Halmstad
Högskola om att kunna förlägga publika matcher med klister mot gängse avgift där.
Årligen upplåts kommunens hallar för handbollsträning i en omfattning av ca 3600 timmar.
Av dessa är 2600 timmar för ungdomsverksamhet som upplåts utan avgift som 0-taxetimmar.
Därtill kommer matcher, turneringar mm. 0-taxa gäller även för dessa turneringar vid
ungdomsverksamhet.Vi noterar en glädjande ökning av handbollsaktiviteterna.
Förutsättningarna för upplåtelse och schema diskuteras kontinuerligt med berörda föreningar.
Denna dialog förutsätter konstruktivt kompromissande. Förutsättningarna för innevarande
säsong är svåra att ändra på. Förvaltningen kommer som brukligt att kalla till ett
planeringsmöte inför säsongen 2012-13. Vi ser fram mot en konstruktiv dialog där alla
intressenters önskemål och behov avvägs och beaktas i ett helhetsperspektiv.
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