GRESVIK IF

BANERAPPORT for 2003.
Hovedbane:
Etter befaring av det nye treningsfeltet 30/4, gikk vi også over hovedbanen.
Konklusjonen her var at denne ikke burde taes i bruk før den var klipt, som alltid er viktig.
Dette klarte vi å la være, selv om mange ville at vi skulle ta den i bruk tidligere.
Senior åpnet sesongen her med kamp 9/5, mot Hærland, deretter ventet vi til 13/5 før vi slapp
gutt til for så å bruke den daglig frem mot sommeren.
Kommunen vertikalskjærte banen 26/5 med et utrolig bra resultat, de mengder ”ugress” som
ble tatt opp var enorme.
Først i juli fikk vi strødd på sand, midt på banen, etter at den var klargjort med hull, frø og
gjødsel. Været var bra og alt gikk som det skulle.
Takk til ansatt i kommunen som fikk låne maskin og utførte strøjobben over tre kvelder.
Banen ble stengt for all bruk frem til 11/8 da knøtt fikk æren av å være først ute.
Nå var banen utrolig fin og det vanket mye skryt av både spillere og trenere.
Banen hadde aldri hvert så bra !
Godord er bra, men nå burde alle ta et ansvar å sørge for at den skulle være like bra fremover.
( I det mente jeg at det skulle tråkkes etter bruk av alle.)
Tråkkingen ble det så som så med utover høsten og derfor fremstår banen etter sesongen som
alt annet enn bra. Den har fått tildels hard medfart og har mange sår.
Gjennom hele sesongen har den blitt gjødslet, klipt og vannet relativt hyppig.

Nytt treningsfelt – Nord:
Dette var mange spente på etter at vi anla ferdiggress i fjor høst. Når kan dette brukes ?
Befaring av gressleverandør 30/4 som mente dette så ganske bra ut.
Viktig å la det være ubrukt inntil det kan klippes, deretter bør det gjødsles og trommles, for
deretter å ligge i ro til det kan klippes igjen.
Deretter bør det kunne taes i bruk på en forsiktig og fornuftig måte, der de yngste først bør få
sjansen, slik at ikke belastningen blir så stor.
Første lag til å bruke banen ble Lgt.12, den 13/5. I uken deretter spilte samtlige knøtt og
lillegutt - lag sine kamper her, men ingen lag fikk trene på denne banen.
Banen så ut til å tåle dette bra, og vi ville prøve de litt større også.
Smågutt 13 fikk spille kamp den 25/5, noe som også gikk greit, så deretter åpnet vi for
kamper her for alle lag i knøtt, lillegutt og smågutt.
Med å åpne for større aktivitet ble også belastningen på hovedbanen noe mindre.
Banen klarte seg relativt bra frem mot sommeren, og kommunen lovte oss vertikalskjæring.
Dette ble aldri utført p.g.a. sykdom, ferieavvikling osv. ( De rakk det ikke ! )
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Når hovedbanen ble stengt hele julimåned tillot vi noe trening her for gutt og junior, som
skulle forberede seg til Danmarks tur.
Noe trening ble til daglig bruk, hvis ikke jeg var her å kunne stenge, skilt ble ikke respektert
alene de ble til og med flyttet på.
Daglig bruk resulterte i stor slitasje på deler av banen foran høstsesongen.
Igjen kunne den kun benyttes til kamper, men ble stengt for all trening.
Etter til dels mye tilstedeværelse og relativt mye vedlikeholdsarbeid som tråkking etter bruk,
ser det ut til at banen har klart seg, og vil overleve sitt første bruksår.

PS!
De fleste av våre spillere, trenere, lagleder og andre skjønner ikke konsekvensen av det å bare
benytte gressbaner etter eget ønske, de respektere heller ikke oppsatte skilt som forteller at her
banen stengt.
Hvilke metoder som skal benyttes i arbeidet med å få til at det ”tråkkes” etter all bruk og
respekt for våre avgjørelser vites ikke, men det MÅ bare bli bedre.

Treningsfelt Syd:
Dette var vel i realiteten tenkt å forberede for å anlegge frediggress på utover høsten.
At det ikke har skjedd, innehar flere elementer i seg.
En av grunnene er at med et anlegg som vi har trenger utstyr for vedlikehold eller avtaler med
noen som har slikt, for at alt skal kunne bli så bra som mulig.
I sommer ble det tilført en del sand slik at de verste ujamnheter ble borte og at den kunne
benyttes som et brukbart treningsfelt.
Resultatet ble slett ikke så bedrøvelig som mange forutså, men heller ikke noe mer.
Vi benyttet den i GIFCUPEN, med to baner og tilbakemeldingen var slett ikke så ille.
Banen har blitt flittig brukt til trening på høsten.
Videre hva som bør eller skal skje her er ikke tatt stilling til. ( Kunstgress sier mange ?)

Grusbanen:
Denne skulle mange bruke i sommer for å avlaste gressbanene.
Støvbindemiddel ble innkjøpt og tilført slik at støvproblemer ikke skulle være noe tema for at
den ikke kunne brukes.
Få eller nærmest ingen lag har brukt banen før nå på slutten av sesongen.
Klargjøring foran vinteren er også gjort.
Tidlig i august ble den tilført en del grus og høvlet, slik at profilen skulle bevares.
Deretter er den slåddet flere ganger i uka.
Treningstider for vinteren gjelder fra 3/11.

Gessvik, 241003.
Tormod Hermansen
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