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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV BANEANLEGGET PÅ SVENDSRUD




Hovedbane gress blir fortsatt kamparena for 11’er kamper. (KG 11’er som reservebane)
Treningsfelt gress blir fortsatt kamparena for 5’er og 7’er kamper. (KG 7’er som res)
Kunstgressbanene blir prioritert til trening da dette gir oss best utnyttelse av anlegget.

KG 11’er blir delt i A + B som gjør at to 11’er lag kan trene samtidig på banen.
Banen deles deretter inn i A1 – A2 – B1 – B2 som gjør at fire 5’er eller 7’ er lag kan trene
samtidig. (7’er lag med mange spillere kan etter vurdering fra koordinator få disponere halv
11’er bane eller hel 7’er bane.)
KG 7’er blir bane C til bruk for 7’er og 5’er lag og deles inn i C1 – C2 som gjør at to lag kan
trene samtidig.
Koordinator vil fortsatt styre fordelingen av treningstider med utgangspunkt i oppstart av første
økt kl 17.00 og med 1,5 timers økter. På økten fra kl 17:00 – 18:30 prioriteres de yngste lagene
på både 7’er KG og 11’er KG. Fra 18:30 og utover prioriteres 11’er lag på KG 11’er og yngre lag
på KG 7’er.
Minner om at kamper fortsatt går foran oppsatte treninger.
Det vil bli utplassert både 11’er – 7’er og 5’er mål på KG banene. Det er kun disse målene som
skal benyttes på KG banene. Det skal ikke hentes flere mål fra treningsfeltet.
Små mål som tidligere har stått inne på lageret vil også bli plassert på KG banene og
oppbevares ute.
Når flere lag trener samtidig på en bane, er hovedregelen at det eldste laget disponerer de
største målene. Annen fordeling avtales mellom trenerne.
Etter endt trening SKAL alle 11’er og 7’er mål trilles av gresset og plasseres på asfalten helt
inntil gjerdet mot skogen. (langsiden)
5’er mål og små mål bæres og plasseres samme sted.
Trenere/ lagledere/ foreldre har et felles ansvar for at spillerne rydder etter seg på anlegget!
Søppelbokser vil bli utplassert og skal brukes.
Vi bruker nå høsten på innkjøring av anlegget, så ser vi om denne fordelingen virker fornuftig.
Gode tilbakemeldinger mottas med takk underveis.
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