
 
 

 
 

Prinsipper for 
tildeling av treningstider ØHIL 
fotball    
 
1. Følgende rammefaktorer definerer og regulerer tilgang på banetid for trening i ØHIL:   
a) ØHIL disponerer følgende anlegg/baner: 
Jarmyra Kunstgress, Jarmyra Grus, Jarmyra Gress (åpner etter 17 mai), Grav Kunstgress (etter kl. 
17.00), Hosle Kunstgress, DnB Arena, Eikeli Grus, Hosle Grus, Per Berg Arena (åpner etter 17 mai) 
Jergeråsen Gress (åpner etter 17 mai), Rytterfaret Gress (åpner etter 17 mai) og Hosletoppen Grus. 
 
I 2015 har vi også noe tid på Storøya kunstgress, Nadderud kunstgress og Bekkestuabanen gress. b) 
ØHIL fotball har ca 170 lag som alle ønsker treningstid. c) Oslo fotballkrets legger seriekamper til flere 
av våre baner, disse kampene går som oftest i det tidsrom hvor de fleste ønsker trening, dette 
belaster baner og fratar oss muligheten til å tildele treningstid i kampperioden. d) ØHIL har ikke 
anledning til å skjerme noe tid på våre anlegg i forhold til kamp/treningstidspunkter.  e) Oppsatte 
kamper vil alltid bli prioritert foran trening. f) Den lille kunstgressbanen på Hosle blir ikke brukt til 
kamper, og vi ønsker å skjerme denne fra organisert trening i helgene for å stimulere til egentrening.   

 
2. Følgende prinsipper for tildeling av tid gjelder for ØHIL fotball:   
a) Fordi vi har såpass begrenset med kunstgressareal tilbys dette lagene fra det året de går i tredje 
klasse. Det vil si at de to yngste årgangene tildeles tid på tilleggsarealer (grusbaner, Jegeråsen, 
Rytterfaret, Eikelibakken, gressfeltet på Hosle, Jarmyra, Hosletoppen, Eikeli). De to yngste 
årsklassene tilbys kun 1 time trening pr.uke. Øvrige lag tilbys to timer treningstid pr. uke hvis dette er 
ønskelig. Dersom de yngste årsklassene tar i bruk “upopulær” treningstid, eller om treningsoppsettet 
andre steder skulle gi plass, vil de få tilbud om treningstid på kunstgress.   
 
b) For å maksimere utnyttelsen av kunstgressbanen på Hosle, skal banen deles i tre like deler under 
trening. For årgangene fra 3-5 skoletrinn betyr det at to lag deler en tredjedel av banen i en time. Det 
betyr at det vil være 6 lag pr. time på Hosle KG i kjernetiden som er fra 1700-2000. For lagene fra 6-7 
skoletrinn gjelder samme tredeling av banearealet, men hvert lag tildeles en separat tredel i en time.  
 
c) For lag fra 13 år og oppover tildeles en full bane i to timer pr. uke. d) For lag som er i stand til å 
avholde treninger før kl. 1700 (første kamptidspunkt for kamper) eller i helgene (lite kamputsatt) vil 
det bli tilrettelagt for å få til dette.  e) For lagene fra første, andre og tredje klasse bør det 
gjennomføres fellestreninger på årgangene for jentekull og guttekull for å rasjonalisere 
banetildelingsprosessen og utnytte trenerressursene på best mulig måte. f) Når 
treningstidsoppsettet foreligger er det årgangsansvarliges ansvar å sikre at eventuelle bytter av tid 
mellom ulike lag blir gjort uten at dette må utføres av klubbadministrasjonen. Bytter av tid meldes 
inn til klubben når dette er avtalt.    
 
Ansvarlig 
Georg Dyngeland 


