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Referat fra møte om banefordeling sommersesongen 2017 
Dato: 16.11.2016 
Sted: Osloidrettens Hus, Ekeberg 

 

Deltakere 

Organisasjon Navn 

Norges Amerikanske Idretters Forbund Simen Kristensen og Marie Solhaug 

Norges Cricketforbund Morten Evensen 

Oslo og Akershus Bandyregion Jaswinder Singh og Khidash Kiyani 

Oslo Fotballkrets Øystein Karlsen og Knut Norstrøm 

Oslo Rugbykrets Bjørn-André Hansen 

Oslo kommune – Bymiljøetaten (BYM) Per Øien 

Oslo Idrettskrets Kjetil Moberget 

  

Ikke til stede  

Oslo Bedriftsidrettskrets  

Oslo Friidrettskrets  

 

Agenda 

- Informasjon fra BYM om banesituasjonen 2017 

- Banefordeling med avtale om særmøter 

 

Informasjon fra BYM 

Bislett 

Kommende sesong er det kun Lyn som er aktuell for spill på Bislett. Bedre fasiliteter på Kringsjå gjør 

at de trolig spiller der i stedet. 

Rugby har fremmet ønske om å avvikle landskamper på Bislett. Rugby sender prioritert liste over 

arrangementer til BYM som igjen avstemmer med annen aktivitet i anlegget. 

Naturgress 

Normert åpning av naturgresset er mandag 8. mai 2017. Som tidligere år er dette væravhengig og 

åpningsdato kan bli flyttet. 

Bygging og rehabilitering av kunstgressbaner 

Det ble gitt en oppdatering vedrørende pågående bygge- og rehabiliteringsprosjekter i regi av BYM: 
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Bane Prosjekt 

Disen Ny (fra grus) 

Midtstuen Ny 

Kalbakken m/undervarme Ny (fra gress) 

Holmlia 7er Ny (fra grus) 

Tørteberg 2 Ny (fra gress). Usikker framdrift – ligger hos Fylkesmannen 

Nordjordet Ny. Usikker framdrift – ligger hos Fylkesmannen 

Romsås/Humleby Rehabilitering 

Brynbanen Rehabilitering 

Trasop Rehabilitering 

Caltexløkka Rehabilitering 

Nordstrand 2 Rehabilitering 

Bygging og rehabilitering av friidrettsbaner 

Friidrettsbanene på Lambertseter og Stovner blir rehabilitert før ferien. Det er fortsatt usikkert hvor 

lenge banene vil bli stengt. Mer informasjon kommer når det er klart. 

Andre forhold 

- Voldsløkka landhockey vil stå ferdig sommeren 2017 

- Det er ingen planer om å gjøre noe større forbedringer av den eldste delen av OBIK-

kunstgresset på Voldsløkka. Kun lapping på eksisterende matte som er aktuelt. 

- Mer penger til vedlikehold hos BYM betyr større satsning på vedlikehold av 

kunstgressbanene. Nytt utstyr er kjøpt inn. Alle baner dyprenses årlig. 

- Grusbaner tas i bruk: 

o Hallager rustes opp. 

o Klosterenga kan kanskje tas i bruk. 

- Flytting av Ekeberg 2 (cricket) skjer i løpet av 2017, men kan ikke regnes som operativ før i 

2018-sesongen 

- Det startes opp prosjektering av servicebygg på Ekeberg i 2017 

- I forkant av fordelingen for 2018 utarbeides det en liste over alle anlegg som fordeles 

gjennom OIK. BYM utarbeider en liste som kvalitetssikres av OIK 

Banefordeling 

Generelt 

Banefordelingen gjelder for perioden 1. april 2017 til 30. oktober 2017. På vinteren (1. november til 

31. mars) er banene formelt sett stengt eller det drives vinterdrift. På banene med vinterdrift er det 

den lokale klubben med driftsavtale som betaler utgiftene for å drifte banen. Dermed har de også 

fått rettigheter på utleie av banen. Henvendelser om leie må rettes direkte til klubben med 

driftsavtale. 

Caltexløkka 

Øyafestivalen arrangeres fra 8. til 12. august 2017. Banen vil være bli brukt til rigging i maksimalt en 

uke før, og en uke etter festivalen. Det vil si at den senest er klar til bruk for idretten mandag 

21.august, altså til skolestart. 



 

3 
 

Cricketbaner 

Ekeberg 1 og Rommen er forbeholdt cricket og brukstiden forvaltes av Norges Cricketforbund.  

Ekebergsletta 

Cricketbanen «Ekeberg 2» disponeres av cricket lørdager og søndager samt tirsdag og torsdag 

ettermiddag. Det forutsettes at tirsdagene og torsdagene på Ekeberg 2 brukes til kamp- eller 

treningsaktivitet for yngre lag og/eller kvinner senior. 

Cricketbanen «Ekeberg 2» kan disponeres av cricket alle dager fra og med 1. juli og frem til 

Ekebergsletta stenges for bruk før Norway Cup. 

Cricket har mulighet til å benytte «Ekeberg 2» også de dager hvor fotballbanene 3-9 ikke benyttes til 

fotballkamper. Dette avklares ved at cricket tar kontakt med OFK og OBIK etter at de respektive 

kampoppsett er klare i midten av mars. Cricket en samlet liste over ønskede datoer til 

oslo@fotball.no og rune.halvorsen@bedriftsidretten.no slik at OFK/OBIK får sperret ut de aktuelle 

dagene for fotballaktivitet. 

Det settes av et område til trening for rugby ved Ekeberg Camping. OFK melder dette inn sammen 

med ønsket oppmerking av sletta for sesongen 2017 (se vedlagt kartskisse). Rugby trenger ikke 

oppmerking. 

Frogner Stadion kunstgress 

Banen fordeles mellom amerikanske idretter (am.fotball og lacrosse) og fotball på følgende måte: 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1600- 
1830 

NAIF NAIF NAIF NAIF Fotball 

NAIF NAIF NAIF NAIF Fotball 

NAIF NAIF NAIF NAIF Fotball 

NAIF NAIF NAIF NAIF Fotball 

1830- 
2015 

Fotball Fotball NAIF NAIF NAIF 

Fotball Fotball NAIF NAIF NAIF 

Fotball Fotball NAIF NAIF NAIF 

Fotball Fotball NAIF NAIF NAIF 

2015- 
2200 

Fotball Fotball Fotball Fotball NAIF 

Fotball Fotball Fotball Fotball NAIF 

Fotball Fotball Fotball Fotball NAIF 

Fotball Fotball Fotball Fotball NAIF 

 Banen disponeres av amerikanske idretter begge dager i helgene, men det er praktisk mulig 

kan det legges til rette for at Lokomotiv Oslo kan gjennomføre sine kamper på banen 

o Høstoppsettet til am.fotball sendes til OFK innen utgangen av februar 2017. 

 Banen disponeres av am.idretter på dagtid følgende datoer: 

o 1. mai 

o 16. mai 

o 5. juni 

o Bruken forutsetter en avklaring med BYM, og NAIF har selv ansvar for å sjekke ut 

dette 

mailto:oslo@fotball.no
mailto:rune.halvorsen@bedriftsidretten.no
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 På grunn av islegging av Frogner stadion er absolutt siste dato for arrangement foreløpig satt 

til 16. oktober 2017. Bruk utover dette må avtales med Bymiljøetaten. 

Furuset kunstgress 

Landhockey disponerer halve banen på Furuset kunstgress (ved IKEA) mandager 2015-2215 og 

onsdager kl. 1800-2000. 

Furuset skole kunstgress 7er («Trimmen») 

Landhockey disponerer banen torsdager 1700-1830, samt hele lørdagen. 

Haraløkka kunstgress 2 

Am.fotball disponerer banen til trening tirsdager kl. 20.15-22.15 og torsdager kl. 18.30-20.00. 

Am.fotball ønsker å avvikle kamper på følgende datoer: 

- Vårsesongen – 28. mai (12.00-17.00), 3. juni (12.00-17.00), 4. juni (12.00-17.00) og 10. juni 

(10.00-18.00) 

- 3 siste helgene i oktober – 14./15. oktober, 21./22. oktober og 28./29. oktober 

- Høstoppsettet til NAIF er klart i mars 2017 og oversendes til OFK, med kopi til OIK, senest 15. 

mars 2017. 

Jordal kunstgress 

Banen er stengt sesongen 2017 pga. byggingen av Nye Jordal Amfi. 

Kampen kunstgress 

Amerikansk fotball disponerer all tid på banen. Sannsynligvis blir det en del ledig tid i helgene som er 

åpen for allmennheten. 

Mortensrud landhockeybane 

Banen administrerers av landhockey. For 2017-sesongen er det avtalt følgende banefordeling 

mellom landhockey og fotball: 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 

1600- 
1830 

Fotball Fotball Fotball Fotball Fotball Hockey Hockey 

Fotball Fra 1700 Fotball Fra 1700 Fotball Hockey Hockey 

Fotball Hockey Fotball Hockey Fotball Hockey Hockey 

1830- 
2015 

Til 1900 Hockey Til 1900 Hockey Til 1900 Hockey Hockey 

Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey 

Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey 

Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey 

2015- 
2215 

Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey 

Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey 

Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey 

Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey Hockey 

 Landhockey oppfordres til å melde ifra om perioder der banen ikke vil være i bruk. 

 Fotballen skal varsles i god tid før oppstart og avslutning av landhockeysesongen. 
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 Når landhockeybanen på Voldsløkka åpner sommeren 2017 gjøres det en vurdering av 

behovet for bruk av banen på Mortensrud. 

 Informasjon sendes til Klemetsrud Fotball med kopi til Oslo Fotballkrets og Oslo Idrettskrets. 

Nordstrand 1 

Onsdager 18.00 til 19.00 settes halve Nordstrand 1 av til Nordstrand Allsport, jmf. retningslinjene for 

fordeling punkt 1f (spesielle tiltak). 

Voldsløkka 

«Bjølsenfeltet 2» er forbeholdt rugby og forvaltes av Oslo Rugbykrets. 

Det settes av et gressareal på størrelse med en 7er-bane i tillegg til den store rugbybanen. 

Gressarealet skal benyttes til trening slik at matchbanen deres kan spares mest mulig. Treningsfeltet 

er plassert vest for rugby sin matchbane (se vedlagt kartskisse). 

På kunstgressbanen på Voldsløkka kan rugby disponere banen lørdager og søndager før kl. 16.00. 

Fotball disponerer den resterende tiden på banen. 

Landhockey disponerer den eldste delen av OBIK-kunstgress til trening onsdager kl. 1800-2000. 

Både landhockey og rugby har fremmet ønske om å benytte deler av OBIK-kunstgress. Avgjørelse tas 

etter at kampoppsettet til OBIK er klart (ca februar 2017). 

I uke 26 og 27 skal det være et stort konsertarrangement på Voldsløkka. 

- Gressbanene blir stengt fra og med 26.06.2017 til og med 07.07.2017. 

- Sandvolleyballbanene og kunstgressbanen blir stengt fra og med 29.06.2017 til og med 

04.07.2017. 

- Nedetiden vil være avhengig av været. Blir det mye nedbør kan det medføre mer arbeid med 

rydding og reparasjoner av anlegget. 

Øvrige kunstgressbaner 

OBIK og OFK avtaler OBIKs bruk seg imellom – endelig løsning ble som følger: 

Bane Tid 

Bryn kg Mandager 1830-2215 

Ekeberg gress 7, 8 og 9 Mandager og onsdager hele dagen 

Grorud kg 1 Torsdager 1830-2215 

Humleby kg 7er Onsdager 1700-2100 

Kalbakken kg Tirsdager 1700-2215 

Linderud kg Tirsdager 1830-2215 

Prinsdal kg Mandager 1830-2215 

Rommen kg Onsdager 1830-2215 

 Sesongstart for OBIK er uka etter påske og sesongslutt er i uke 39 (kan komme noen kamper 

i uke 41). I tiden fra 1. april til og med 17. april (2. påskedag), og i tiden fra og med 2. oktober 

til og med 30. oktober gis rugby anledning til å benytte OBIK sin tid på kunstgressbanene. 

Bruken i uke 41 avsjekkes med OBIK sitt kampoppsett så det ikke blir kollisjoner. 
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Friidrettsbanene på Stovner, Lambertseter og Trasop 

Det vil ikke bli satt opp fotballaktivitet på Stovner og friidrett disponerer anlegget i sin helhet. 

På Lambertseter disponerer friidretten stadion tirsdag og torsdag 17.00-20.00, samt lørdager og 

søndager. Grusbanen er stengt sesongen 2017 pga. byggingen av Lambertseter idrettshall.  

På Trasop disponerer friidrett banen mandager 17.00 til 18.00 og onsdager 17.00 til 18.30. På 

mandagene tillates det ikke kampaktivitet i friidrettstiden, men det åpnes for at det kan foregå 

treningsaktivitet under den forutsetning at det ikke forstyrrer aktiviteten på friidrettsbanen. På 

onsdagene er kunstgressbanen helt stengt for trening under friidrettstreningen. 

Av hensyn til undervarmeanlegget på kunstgressbanen åpnes det ikke for kasting av «innespyd». 

Det understrekes at eventuell «blokkering» av tid i forkant av arrangement må tas av «egen» tid.  

Eventuelle avvik må avtales med den andre særkretsen i hvert enkelt tilfelle. 

OBIK og Oslo og Akershus Friidrettskretser avtaler seg imellom for eventuell friidrettsaktivitet i regi 

av OBIK. 

 

 

NB: Møtet er et referat fra fordelingsmøtet som ble avholdt 16.11.2016, men er også supplert med 

beslutninger gjort i særmøter avholdt i etterkant av fordelingsmøtet. 

 

 

Ekeberg, 20. desember 2016 
Kjetil Moberget, Oslo Idrettskrets 



Vedlegg 
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