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Baneansvarlig 

Fastsette treningstid for KGB og Nesoddbanen 
 

o Prinsipper for fordeling avtales med Sportssjef og i Sportslig Utvalg 
(SU) 

o Dette gjøres påslutten av hvert kalenderår 
 

Fastsette treningstid for alle andre baner 
o Dette er; Jaer, Alværn,Tangenbanen, Isi-banen, Skoklefald 5er og 7er 

og Nyborgjordet. 
o Kriterier er «geografisk hjemmebane» og de yngste først 
o Kriterier skal være samstemt med SU 

 
Sette opp Primær- og sekundærbane for alle våre lag i seriespill 

o Dette skal gjøres i samspill med Sportssjef og SU 
o Sende oversikt til Administrasjonen, slik at de kan sende til inn til 

kretsen. 
o Dette gjøres påslutten av året (tidl. Januar) 
o Seniorlag først, deretter de yngre lagene 

 
Sjekke baner og mål, og gi administrasjonen som igjen kommuniserer med 
kommunen informasjon om tilstand 

o Møte med administrasjon/kommune gjøres minst en gang i året, 
sammen med Sportssjef 

o Sende mail til /kommune ift kamper på baner som skal 
klippes/slåddes/merkes 

o Administrasjon/kommune vil helst ha en mail hver 14. dag, med oversikt 
over kamper/baner 

o Sende mail til administrasjon/kommune om treningskamper på vinteren, 
for måking 
 

Biståmed å flytte seriekamper, sette opp treningskamper og legge til rette for 
arrangement og cuper 
 

o Hvert enkelt lag foretar det praktiske arbeidet med flytting av kamper 
(elektronisk skjema til krets), etter de har fått klarsignal på bane. 

o Treningskamper skal legges inn i aktivitetskalender, samt cup kamper 
som ikke administreres av Oslo fotballkrets (eks.Adidascup) 

o Legge til rette for arrangement som intern treningsleir, jentedag, 7er 
festival etc 

o Legge til rette for egne cuper som Nesodden Elite, Breddecup, 
Jentecup, etc. 

o Besvare diverse henvendelser, fra medlemmer i egen klubb, kretsen, 
evt andre 
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o Samarbeide med Fagerstrand vedr. Bruk av Myklerudbanen. 
o Delta på informasjonsmøter og trener/Lagledermøter 

 
 
 

 


