Malmefjorden Idrettslag
Malmefjordvegen 237
6445 Malmefjorden

Malmefjorden Idrettslag
Retningslinjer for Baneplanansvarlig
Malmefjorden IL disponerer Sylte KGB og Malmefjorden Stadion.
A-laget disponerer også Øyra stadion og Ekkobanen så lenge vi er i samarbeid med Ekko/
Aureosen IL.
Samarbeidslagene i barne og ungdomsfotballen disponerer også EOIL sine anlegg og følger
egen avtale på treningstider og kamper.
Retningslinjene skal være et viktig redskap som sikrer mest mulig rettferdige og likeverdige
treningstider for lagene.
I Malmefjorden IL er det baneplanansvarlig som setter opp treningstider og kamper ut i fra
klubbens retningslinjer. Baneplanen blir lagt ut på klubbens hjemmeside, og det er hver enkelt
trener/lagleder sitt ansvar og sørge for flytting av treninger og omberamming av kamper. Alle
omberamminger av treninger/kamper skal gjøres via baneplanansvarlig i Malmefjorden IL.
Under oppstartsmøte med trenere og lagledere i forkant av sesongen skal trenere og lagledere
komme med sine ønsker til baneplanansvarlig. Baneplanansvarlig prøver etter lagenes ønske og
sette opp treningstider ut i fra lagenes ønsker og kretsens kampoppsett for lagene.

Retningslinjer ved tildeling av treningstider.
Klubben skal legge til rette slik at treningstidene til lagene i Malmefjorden IL følger årsklassene.
Barnefotball fra 5-12 år skal prioriteres først. Senior og ungdomsfotball tildeles treningstid etter
barnefotballen.
Oppsatte kamper fra kretsen går foran alle treningstider, alle lagledere/trenere i Malmefjorden IL har et
ansvar om å påse at de flytter treningen ved oppsatte kamper i treningstiden. Trener/lagleder skal
melde fra om dette til baneplanasvarlig.
Alle endringer i treningstiden skal koordineres med baneplanansvarlig min 2 dager før trening. Blir
treningen avlyst skal også banepalanansvarlig ha beskjed om dette.
Alle endringer i kamper som er oppsatt, dvs om kampen blir avlyst/flyttet, så skal det varsles
baneplanansvarlig så snart som mulig.
Treningstiden til hvert enkelt lag skal være fastsatt og blir stående til sesongslutt samme år. Om en
ønsker og endre dag, skal dette søkes om til baneplanansvarlig
Ved trening på Malmefjorden stadion, skal det laget som har siste trening for dagen flytte alle mål av
banen slik at den frigjøres for klipping. Det er trenere/lagledere som har ansvaret for at dette blir gjort.
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