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Fellesbestemmelser
Fordeling av baner fremgår av egen oversikt.
Tape og annen søppel skal fjernes fra banene. Gjenglemt utstyr legges i kassen under trappen dersom
dere ikke finner eieren i eget lag
Banemester har fullmakt til å stenge baner dersom forholdene ikke tillater spill. I blant må gressbaner
få ro til å vokse seg til. Respekter skiltene som da settes ut.

Bestemmelser for gressbanen i Trondalen
•
•
•
•
•

Lagene må etter hver trening og kamp sette av litt tid til å tråkke ned oppsparkede gresstuster.
Trening på hovedbanen tillates i begrenset grad dersom lagene er flinke til å tråkke etter seg
Fotballmål skal flyttes ut på banen under trening. Ikke belast området innen 16-meteren
unødvendig
Fotballmål skal flyttes utenfor gressmatta etter trening eller kamp. Det letter jobben for
gressklipperen
Fotballmål skal løftes eller rulles når det flyttes, de skal ikke dras over gresset
Statiske øvelser som stige, firkant foregår utenfor oppmerket område.

Bestemmelser for kunstgressbanen i Trondalen
•
•
•
•

Lagene sørger for at alle fotballmål settes i oppmerkede soner eller på kortsiden, etter trening.
Lagene bruker oppsatte søppeldunker til avfall.
Banen skal ikke brukes hvis den er dekket med snø.
Lagene sørger for at alle skader på banen rapporteres til banemester.

Bestemmelser for utstyrsbrakkene
•
•
•
•

Lagene vedlikeholder og drifter egne brakker/rom.
Klubben betaler strøm i brakkene.
Innetemperatur om vinteren skal ikke overstige 10 grader.
BAH skal ha tilgang til alle brakkene. Dette mtp brannsikkerhet.

Bestemmelser for grusbanen i Trondalen
•

Grusbanen brukes i all hovedsak til parkering.

Bestemmelser for bruk av ferdighetssenteret og trimparken
•
•

Ferdighetssenteret er til fri benyttelse når sykkelgruppa ikke bruker den
Trimparken er til fri benyttelse for alle.
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Bestemmelser for bruk av garderobene
Fordeling av garderober står oppslått under trappen.
Lagleder sørger for at
• garderoben er ryddet og feiet etter kamp og trening
• dusjer og lys er skrudd av
• ytterdørene blir låst etter dagens siste kamp/trening

Spillerne sørger for å:
•
•
•
•

rengjøre fotballstøvlene ute – IKKE inne i dusjen, det tetter slukene
rydde opp tape, poser etc
forlate garderoben slik han/hun helst vil finne den
ta med seg utstyret sitt hjem - gjenglemt utstyr blir lagt i kassen under verandaen.

Bestemmelser for bruk av møterommene i klubbhuset
•

•
•

Avdelinger, grupper eller lag som ønsker å nytte noen av møterommene i klubbhuset melder dette
inn til Daglig leder. Daglig leder fører bestillingen i kalenderen som ligger under
<UTLEIE AV KLUBBHUS> på nettsidene: www.gresvikif.no
I Lillesalen er det montert skillevegg. Dette for at vi skal få et ekstra møterom.
Arrangøren sørger for å lukke vinduer og rydde møterommet etter seg

Alle dører låses når sistemann forlater Trondalen.
Kanskje det er du som er sistemann?
Forviss deg om dette før du kanskje drar fra et ulåst klubbhus med lysene på!!

Hovedstyret i Gresvik IF
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