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Nok en fotballsesong er gjennomført uten noen særlige problemer. 

Alle kamper, unntatt en, er avviklet etter oppsett og så å si alle treninger har gått som planlagt. 

 

 

Hovedgrunnen er enkel, men krever sitt. 

Riktig og god pleie av banene, som gjødsel-lufting-dressing med mer. 

 

 

Erfaringene etter gjødselsprogrammet fra Floratine v/Morten Eirik Engelsjord, med flytende 

gjødsel på våren og deretter ”riktig” næring gjennom sesongen, samt luftingen og en del 

håndarbeid,  har medført at våre baner har fremstått som ”best” dette året. 

Nærmest daglig har det blitt spilt kamper og/eller gjennomført treninger på banene. 

 

Gjødselprogrammet og annen pleie må videreføres dersom det er ønskelig med like gode 

baner i fremtiden. 

Kostnadsmessig utgjør dette noe mer enn vanlig fullgjødsel, men ser en på hva en får igjen, 

er det ingen tvil om at dette er godt anvendte midler. 

 

Treningsfeltet er ikke på langt nær like god som hovedbanen, det har fått sitt av pleie, 

men ikke på langt nær det samme som hovedbanen. 

 

Gressbanene må brukes med hodet! Her er viktig å ikke trene på samme sted hele tiden. 

Måla må flyttes bort fra målfeltet og all trening egner seg ikke på våte gressbaner. 

Treneren må bli flinkere til å benytte deler av banen som ikke er slitt, eller benytte grusbanen. 

 

Grusbanen har etter en hard vinter fremstått som relativ bra gjennom hele sesongen og har 

blitt brukt flittig til treninger. 

I høst har vi hvert meget heldige med været, ikke snø og kulde, så den har hvert god så langt. 

 

 

Tilslutt må det gjentas til det kjedsommelige, men som er uhyre viktig: 

Alle mål må settes utenfor banene hver dag, like viktig på grusbanen som på gressbanene. 

Ting og tang, som søppel, klær osv. må fjernes, før en går av banen.  

 

 

 

Da jeg nå skal forlate ”mine” baner i Trondalen, håper jeg GIF får noen som vil videreføre 

den jobben jeg har nedlagt på anlegget, slik at dette ikke har vært forgjeves. 

 

Lykke til alle sammen! 

 

 

Gressvik, desember 2006.  

Tormod Hermansen 

 


