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Kunstgræsbanen i NBSIF
Takket være en heroisk indsats af en arbejdsgruppe
lykkedes det i 2011/2012 at skaffe midler til en
kunstgræsbane i NBSIF.
Siden har kunstgræsbanen været et væsentligt aktiv for
vores forening, ligesom den også benyttes af eksterne
interessenter såsom andre idrætsforeninger og Lyshøjskolen m.fl. Denne interne håndbog beskriver en række
praktiske forhold vedrørende banen. I nærværende
beskrivelse er regelsættet, som gælder for alle brugere
af banen, ikke beskrevet. Disse informationer er
beskrevet i dokumentet: ”Regler for benyttelse af
NBSIF´s kunstgræsbane”.
Finder du ikke svar, eller føler du, at der mangler vigtige
informationer eller forekommer forkerte oplysninger i
denne interne håndbog, er du meget velkommen til at
maile til bestyrelsens sekretær. Se adresse på NBSIF´s
hjemmeside.
Fordeling af træningstider
Træningstider på kunstgræsbanen administreres af et
udvalg bestående af én repræsentant fra fodbold
ungdom, én repræsentant fra fodbold senior/oldboys
samt én repræsentant for foreningens hovedbestyrelse.

Aktuelle træningstider
Omtalte udvalg beslutter den overordnede fordeling af
træningstiden mellem fodbold ungdom og fodbold
senior/oldboys. Ved fordeling tages der hensyn til
væsentlige forandringer i medlemstallet.
Hver afdeling fordeler efterfølgende den afsatte træningstid
blandt holdene. Ethvert hold i NBSIF skal sikres min. 1
times ugentlig træningstid, placeret på hverdagsaftener
eller lørdag formiddag. Hold med få deltagere må forvente
at skulle dele banen med andre.
Endvidere afsættes der hver uge et antal timer til udlejning.
Aktuelt er dette 6 timer. Udvalget fastsætter en gang årligt
prisen for udlejning af kunstgræsbanen. Aktuelle priser for
udlejning kan ses på hjemmesiden. Indtjeningen fra
udlejning skal bidrage til vedligehold af banen.
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Opdeling af sæsonen i perioder
For at sikre den bedst mulige udnyttelse af
kunstgræsbanen i forhold til turneringskampe er året
opdelt i 4 perioder:
-

1. februar til og med 31. marts
1. april til og med 14. september
15. september til og med 30. oktober
1. november til og med 31. januar

Kunstgræsbaneudvalget udsender ca. 3 uger før hver ny
periode en opdateret oversigt over træningstiderne.
Gældende oversigt vil også være at finde på foreningens
hjemmeside samt på opslag i klublokalerne.

Afvikling af kampe
Kunstgræsbanen er med det nuværende antal hold optaget
af træningspas fra mandag og frem til fredag kl. 18.00. Alle
kampe skal således som udgangspunkt placeres udenfor
denne periode – med mindre kampene afvikles i egen
træningstid.
Kampe på hverdagsaftener bør reduceres til et absolut
minimum.
Inden
tilmelding
til
pokalturnering,
træningsstævner og lignende skal den hold-ansvarlige
således træffe aftale med det eller de hold, som berøres af
kampene. Dette skal ske min. 4 uger forinden. Først når
aftaler herom er på plads, kontaktes NBSIF´s kampfordeler
for påsætning af dommer mv.
For så vidt angår kampe fredag aften og i weekenderne
placeres disse af NBSIF´s kampfordeler indenfor den tid,
som er afsat til kampe. Dette udgør altid 12 timer pr.
weekend fordelt på:
- Fredag ml. 18.00 og 21.00
- Lørdag ml. 12.00 og 18.00
- Søndag ml. 09.00 og 18.00
De konkrete tider til kampe (12 timer) og til udlejning (6
timer) vil skifte fra uge til uge. Se kalender på
hjemmesiden.
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Oprydning efter træning og kamp
Oprydning skal foregå i egen trænings-/kamptid, sådan at
banen er klar til næste hold ved udløb af egen tid. Afslut
derfor træningen ca. 5 min. før slut.
Hverdagsaftener
Såfremt fodbold ungdom eller senior/oldboys har
mulighed for at frigive timer på hverdagsaftener, vil dette
være meget velkomment, idet disse timer så kan bruges
på kampe og/eller udlejning.
Frigivne timer på hverdagsaftener kan
kompenseres en-til-en med timer i weekender.

Ekstra træningspas
Alle hold i foreningen har mulighed for at ”søge” om ekstra
træningstid blandt de timer, som ellers er reserveret til
kampe og udlejning. Ønsker mailes til kunstgræsbanekoordinatoren (se hjemmesiden). Hvert hold vil dog
maksimalt kunne indgive ønske om 1 ekstra time pr. uge,
og der vil ved fordeling blive sikret en fair fordeling.
Såfremt kunstgræsbanen 7 dage inden afvikling ikke er
optaget af kampe eller udlejning, er ønsket imødekommet
og vil fremgå af kalenderen.

således

Special-arrangementer
Specielt i forårsperioden er det populært at arrangere
træningskampe/stævner på kunstgræsbanen. Dette er
initiativer, som NBSIF så vidt det er muligt, skal kunne
finde banetid til.
Alle special-arrangementer, som ligger ud over normale
træningskampe, skal yde et bidrag til vedligehold af
kunstgræsbanen. Dette er aktuelt fastsat til 150 DKK pr.
time. Arrangørholdet informerer deltagende hold omkring
gebyret, som opkræves af foreningens kasserer.

Aflysning
Ved aflysning af træning og kamp sendes besked til
kunstgræsbane-koordinatoren, sådan at banen kan lejes
ud eller anvendes til træning/kampe for andre hold.

