BRUK AV OBS OG OKG/OMA
Nedenfor følger gjeldende retningslinjer for Orklas bruk av Orkdalsbanken Stadion (OBS) og Orkla Kunstgress
(OKG)/Orkla Maskin Arena (OMA). Retningslinjene er tilpasset Orkla FK ut fra en egen prosedyre som IKAS, OIF
og OFK har blitt enige om ift. bruk av kunstgressbanene i Idrettsparken.

Arenaer
OFK og OIF har aktivitet både på OKG og OMA (kamper/treninger) gjennom eierforholdet de to
klubbene har i IKAS. OFK vil i tillegg benytte Orkdalsbanken Stadion (OBS og OBS 7'er) iht. egen
avtale med Orkdal IL. OIF vil også benytte sin egen 7'er kunstgressbane (Bankløkka), samt OIFs
gressbaner Orkanger 1 (hovedbanen) og Orkanger 2 (slitebanen) i Idrettsparken. Etter hvert vil
også Follo (adm. av OIL) være aktuell for Orkla.
Banekalendre/Google
Googlekalendere for alle banene er tilgjengelig via. www.orklafk.no (menyvalg "Arenaer").
Tidspunktene som kretsen har satt for de terminfestede kampene gjør at det kan være avvik fra
uke til uke i forhold til hvilken arena og hvilke treningstider som gjelder. Det er derfor svært
viktig å bruke Googlekalendrene aktivt/ukentlig for å sjekke banetidene. Kalenderne vil løpende
bli holdt oppdatert.
Flytting av kamper/endring av kamptidspukter
Trøndelag Fotballkrets terminfester alle kamper ut fra det vi som klubb har meldt inn
(hjemmearena, antilag etc.). Ref. tidligere utsendt info. fra kretsen, vil kampflyttinger etter
15.april (vårsesong) og etter 20.august (høstsesong) bli fakturert med kr. 500,- pr. kampflytting
(hvis ikke force majeure). Med bakgrunn i relativt «stramme» banekalendre, samt kostnader
forbundet med flytting, må målet derfor være å unngå kampflyttinger så langt det er mulig!
Administrering av OKG/OMA
IKAS, OIF og OFK er blitt enige om følgende prosedyre vedr. treningstider, kampendringer mm;
•

•

•

Ved behov for mer treningstid; sjekk banekalenderen og send en skriftlig henvendelse/
bestilling til baneleie@idrettsparkenkunstgress.no. Bekreftelse kommer og
banekalender blir oppdatert.
Ved behov for å flytte kamp; sjekk banekalenderen og send en skriftlig henvendelse/
bestilling til baneleie@idrettsparkenkunstgress.no. Vent på bekreftelse FØR søknad om
omberamming sendes TFK. Banekalender blir oppdatert når endringsmelding fra TFK
kommer. NB! Kampflyttinger skal i tillegg følge vanlig prosedyre ift. kontakt med
bortelag etc.
Hvis treningstid utgår; send beskjed til baneleie@idrettsparkenkunstgress.no og
banekalender blir oppdatert. Dette er viktig f.eks. når lag som er satt opp med
treningstid på en av banene, har kamp samme dag/tid på annen bane!

Send kopi til post@orklafk.no vedr. ALLE henvendelser jfr. punktene ovenfor. Se ellers
www.idrettsparkenkunstgress.no for mer info. om IKAS og banene i Idr.parken. Baneplanene
for OKG og OMA finnes også på disse nettsidene.

Administrering av OBS/OBS 7'er (og Follo)
Orkdal v/Otto Uthus koordinerer alle banetider og er kontaktpunkt for bestillinger/
avbestillinger/kampendringer etc. for OBS, OBS 7'er og Follo. Samme prosedyre som for
OKG/OMA følges, se ovenfor. NB! Mail til outhus@getmail.no, kopi til post@orklafk.no.
Retningslinjer for bruk av OKG/OMA
For banene i Idrettsparken er det svært viktig at følgende retningslinjer overholdes;
•
•
•

•
•

Mål skal ikke flyttes mellom banene i Idrettsparken. På banene er det plassert nok ant.
mål til at all oppsatt trenings- og kampaktivitet kan gjennomføres.
Sørg for å avslutte trening i god tid når det er kamp som kommer etter treningsøkta.
Banen(e) skal være ryddet slik at kamp(er) kan komme i gang på angitt kamptidspunkt.
Oppvarming ifm. treninger/kamper på kunstgress skal ikke forekomme på gressbanene i
Idrettsparken. Vi ber lag som har treningstid før kamp vise fleksibilitet slik at lagene som
skal spille kamp får litt oppvarmingsareal på kunstgress.
Rydd etter hver trening/kamp; sportstape, isposer og annet søppel skal kastes i
søppelstampene som er utplassert rundt banene.
Det er OIF- og OFK-trenere/lagledere som har ansvar for at ovennevnte punkter følges
av deres respektive lag. Ved kamper så plikter trenere/lagledere for hjemmelag å
informere motstandere og sørge for at også de følger den ovennevnte punkter.

Bruk av OBS/OBS 7'er/Follo
Orkla benytter disse anleggene iht. avtale med Orkdal IL, noe som betyr at vi deler bruken av
anleggene med OIL. For at dette samarbeidet skal fungere så godt som mulig, er det viktig å
vise respekt for hverandre og være fleksible ift. hverandres aktiviteter. Det er OILs retningslinjer
for bruk av disse anleggene som gjelder - også for gardedrober/klubbhus.
På samme måte som i Idrettsparken, har terminfestede kamper førsteprioritet. Dvs. at de som
har trening i forkant av kamp, må være fleksible slik at oppvarming før kamp kan gjennomføres
og kampen starte til oppsatt tid. Dette gjelder også bruk av garderobe. Eventuelle uklarheter
her, avklares internt mellom Orklalagene, eller med OIL når de er involvert.
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