
INSTRUKS 

FOR 

SPRØYTING AV HOSLEBANEN 

 

 

 

 

I enden av Hoslebanen, nærmest Hosle skole, er det en kum samt et vanningsrør 

som stikker ca 2 meter over bakken. 

 

Slangen skal ligge nede i kummen. Etter at denne er tatt opp, fester man slangen 

i vanningsrøret. 

 

Ved siden av dette vanningsrøret kommer det opp 2 rør (kraner) som er ca 50 

cm høye. Kranen nærmest Hosle Senter (Kiwi) styrer vanntilførselen. For å skru 

av og på kranene brukes en spesiell ”nøkkel” som skal ligge i kummen. Denne 

nøkkelen skal henge på spaden som også ligger i kummen. Evt. det går også å 

bruke en 14mm fastnøkkel.  

 

Vri om kranen til det stopper, så vannet er på, og vri kranen tilbake til det 

stopper for å skru det av. Det er kun denne ene kranen som skal brukes. 

 

Husk å tømme slangen for vann før denne legges ned i kummen. Ved sterk 

kulde må slangen legges i sidegangen til venstre i Klubbhuset. 

 

Følgende er viktig når man vanner: 

- det må vannes helt ut til gresset i alle retninger for å sikre størst mulig 

isflate 

- etter at vi har fått lagt på en del vann må kommunen få beskjed, slik at de 

kan kjøre/pusse over for å ta grustopper etc og få en jevn bane 

- Så legger vi på nok vann til at den kan brukes etter dette følger 

kommunen opp 

- Banen må være fri for snø når man begynner å vanne. 

- Ikke legg på for mye vann, dusj lett over og ta heller flere ganger over 

hele banen. La vannet synke ned i grunnen, ”mette” grunnen slik at det 

ikke blir luftbobler 

 

 

 

 

 

 

 



Utstyr på Hoslebanen 

 

Bærum Kommune 

- Har ansvar for 11er mål. (vi får to nye 2013) 

- Har ansvar for vant. ( De ser over gamle vant og gir dem et strøk maling 

2013) 

- Hockeymål leverer kommunen som vanlig. (Husk Eikeli) 

- Oppmerkingen av banen. Utfordringen er hjørnet mot skolen/ SFO, vi må 

sørge for plass nok til å bli kvitt snøen. 

- Vi har beredskap i forhold til kamper, ikke trening. Vi preparerer alltid 

Hosle først hver dag, etter skolestart er det som regel umulig å komme til. 

Det vi kan gjøre i tillegg, hvis det er behov og det ikke vrimler av barn på 

isen, er å pusse over banen på slutten av arbeidsdagen. 

 

ØHIL 

- Mellomstore mål er klubbens ansvar. (Vi skal kjøpe inn dette 2013) 

- Hjørneflagg er klubbens ansvar. (Lasse lager dette 2013) 

- Snøskraper står i garasjen. (Lasse reparer disse 2013) 

 

 

Ryddig 

Lagledere har ansvar for at alt utstyr flyttes ut av banen etter trening. 

- Snøskraper skal låses inn i garasjen 

- Mellomstore mål skal plasseres foran garasjeporten. 

- Alle vant skal legges tilbake i vant trallen. 

 

Det er svært viktig at vi holder banen ryddig, slik at kommunen kan brøyte og 

sprøyte hver morgen. 

 

 

Eventuelle spørsmål kan stilles til 

Michael Østgaard på telefon 99217630  

 

Eller 

 

Eivind Thorne på telefon  91832121 

 

 

Øvrevoll Hosle Bandy 

November 2013 


