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Referat fra møte om banefordeling sommersesongen 2018 
Dato: 08.11.2017 
Sted: Osloidrettens Hus, Ekeberg 

Deltakere 

Organisasjon Navn 

Norges Amerikanske Idretters Forbund Simen Kristensen 
Thomas Kejser-Lervik 

Norges Cricketforbund Gry Buraas 
Khalid Mahmood 

Oslo og Akershus Bandyregion Khidash Kiyani 

Oslo Bedriftsidrettskrets Rune Halvorsen 

Oslo Fotballkrets Øystein Karlsen 
Knut Norstrøm 

Oslo Friidrettskrets Stian Andersen 

Oslo Rugbykrets André Halse Klaffmo  

Oslo kommune – Bymiljøetaten (BYM) Per Øien 

Oslo Idrettskrets Kjetil Moberget 
Magne Brekke (deler av møtet) 

Agenda 

- Informasjon fra OIK 

o Retningslinjer for fordeling av kommunale uteanlegg sommer 

o Nytt rundt temaet «idrett for alle» og forvaltning av kommunale idrettsanlegg 

- Informasjon fra BYM om banesituasjonen 2018 

- Banefordelingsmøte 

Informasjon fra BYM 

Retningslinjer og fordelingsprinsipper 

OIKs fordeling er forankret i Retningslinjer for tildeling av tid i kommunale uteanlegg sommer (se 

eget vedlegg). Retningslinjene vedtas årlig i februar/mars hvert år av styret i OIK. Neste gang 

retningslinjene vedtas gjelder disse fra og med fordelingen for 2019-sesongen. 

Eventuelle forslag til endringer må spilles inn til OIK før utgangen av januar 2018. 

Sentrale prinsipper for fordelingen er: 

 OIK fordeler mellom særidretter, særidretter fordeler mellom egne klubber/aktiviteter 

 Barn og unge skal sikres kortest mulig reisevei 

 Barn og unge skal prioriteres fram til kl. 20.00 

«Idrett for alle» 

Magne Brekke orienterte om Oslo Idrettskrets’ arbeid med spørsmål som økonomiske barrierer og at 

alle skal ha mulighet til å delta i osloidretten. Et kraftig virkemiddel i slike spørsmål vil være en enda 
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mer aktiv forvaltning av tiden i de kommunale idrettsanleggene. Det er foreløpig ikke planlagt 

konkrete endringer i dagens fordelingsrutiner, men Oslo Idrettskrets vurderer mulige tiltak 

kontinuerlig. I første omgang oppfordres alle særidretter til i å diskutere spørsmålet i sin idrett og ha 

et bevisst forhold til den interne fordelingen av tiden i kommunale anlegg. 

Informasjon fra BYM 

Bislett 

BYM og Bislettalliansen styrer bruken av anlegget. Kommende sesong har både Lyn og Frigg meldt 

ønske om å spille der. BYM anser det som vanskelig å kunne få plass til to fotballklubber i anlegget 

når dette skal koordineres med friidrettsaktiviteten. Dermed kun plass til én klubb og Lyn prioriteres 

trolig kommende sesong. 

17. og 18. august 2018 arrangeres Findingsfestivalen i anlegget. 

Amerikansk fotball ønsker å arrangere NM 7. juni 2018. Dette avtales nærmere med BYM. 

Naturgress 

Stipulert åpning av naturgress er mandag 7. mai 2018. Som tidligere år er dette væravhengig og 

åpningsdato kan bli flyttet. 

Bygging og rehabilitering av kunstgressbaner 

BYM gav en oppdatering vedrørende pågående bygge- og rehabiliteringsprosjekter: 

Prosjekt Type Arbeidsperiode (store forbehold) 

Caltexløkka Rehabilitering Mai-aug 

Abildsø Rehabilitering Sommerferie 

Furuset Trimmen 7er Rehabilitering Sommerferie 

Monolitten Rehabilitering Sep/okt 

Lindeberg Rehabilitering Sep/okt 

Nordstrand 2 Rehabilitering/«ny bane» Aug-okt 

Tørteberg 2 Ny Apr-aug 

Braathenbanen/Trasop skole Ny Mai-aug 

Grünerhagen Ny Aug-okt 

Kampen mini (miljøstasjon) Ny Apr/mai 

Undervarme 2018 (Abildsø / Caltex?) Ny 
 

Klosterenga Ny Usikker 

Midtstuen Ny Usikker (ikke i 2018) 
 

 På spørsmål fra OFK opplyser BYM at Kalbakken 2 vil stå ferdig til 2018-sesongen. 

Andre rehabiliteringer 

 Klubbhuset på Jordal vil bli rehabilitert i 2018. 

 Det vil bli utført rehabiliteringsarbeider inne på Bislett i løpet av 2018. Dette avtales 

nærmere med Bislettalliansen. 



 

3 
 

Andre forhold 

 I forbindelse med byggingen av Frogner ishall vil Frogner stadion blir stengt i 2-4 uker på 
høsten 2018. BYM og KID kommer med nærmere informasjon til de berørte parter når 
planene blir mer konkrete. 

 På grunn av Øyafestivalen og Miniøya vil Caltexløkka være stengt følgende perioder: 
o Fra og med 4. juni 2018 til og med 15. juni 2018 
o Fra og med 2. august 2018 til og med 14. august 2018. 

 Øvre del av Voldsløkka (Bjølsenfeltet) vil være stengt pga. et arrangement fra 25. juni 2018 

til 6. juli 2018. 

Banefordeling 

Generelt om fordelingen 

Banefordelingen gjelder for perioden 1. april 2018 til 30. oktober 2018. 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. Det er ikke satt en øvre grense 

for leiepris, noe som betyr at drifter kan selv definere markedspris. Henvendelser om leie må rettes 

direkte til klubben med driftsavtale. 

Cricketbaner 

Ekeberg 1, Ekeberg 2 (nå flyttet på samme side av Ekebergveien som bane 1, til «felt 2»), Stubberud 

og Rommen er forbeholdt cricket og brukstiden forvaltes av Norges Cricketforbund. Fotball har 

førsteprioritet på Ekeberg «felt 3» (feltet der «Gamle Ekeberg 2» ligger), men cricket kan ta i bruk 

eventuell ledig tid til barn/unge og kvinner hvis det er ledig fra fotballens side. Bruken avtales 

direkte mellom fotball og cricket etter at fotball er ferdig med sine terminlister. 

Banene på Ekebergsletta stenges perioden fra og med 16. juli 2018 til og med 9. august 2018 ifm. 

Norway Cup. Det kan spilles kamper i uke 28 under forutsetning at cricket avslutter egen 

gressklipping 1. juli 2018. 

Banen på Stubberud stenges i perioden fra og med 16. juli 2018 til og med 3. august 2018 ifm. 

Norway Cup. Det kan spilles kamper i uke 28 under forutsetning at cricket avslutter egen 

gressklipping 1. juli 2018. 
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Frogner Stadion kunstgress 

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

Frogner stadion 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

16:00 16:30 NAIF NAIF NAIF NAIF Fotball 

16:30 17:00 NAIF NAIF NAIF NAIF Fotball 

17:00 17:30 NAIF NAIF NAIF NAIF Fotball 

17:30 18:00 NAIF NAIF NAIF NAIF Fotball 

18:00 18:30 NAIF NAIF NAIF NAIF Fotball 

18:30 19:00 Fotball Fotball NAIF NAIF NAIF 

19:00 19:30 Fotball Fotball NAIF NAIF NAIF 

19:30 20:00 Fotball Fotball NAIF (20:15) NAIF (20:15) NAIF 

20:00 20:30 Fotball Fotball Fotball Fotball NAIF 

20:30 21:00 Fotball Fotball Fotball Fotball NAIF 

21:00 21:30 Fotball Fotball Fotball Fotball NAIF 

21:30 22:00 Fotball Fotball Fotball Fotball NAIF 
 

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

mulig kan det legges til rette for avvikling av fotballkamper. NAIF sender sin terminliste til 

OFK så fort den er klar. Følgende prioritering ligger til grunn for bruken av helgetiden: 

1. Amerikansk fotball 

2. NFFs/OFKs serier 

 Friidrett gis mulighet til å disponere Frogner stadion lørdag 2. juni 2018 fram til kl. 15.00. 

Anlegget må da være ferdig ryddet og klart til neste bruker. Bruken forutsetter at det gis 

beskjed til Norges Amerikanske Idretters Forbund i god tid – helst så snart som mulig. 

 I forbindelse med byggingen av Frogner ishall vil Frogner stadion blir stengt i 2-4 uker på 

høsten 2018. BYM og KID kommer med nærmere informasjon til de berørte parter når 

planene blir mer konkrete. 

Furuset skole kunstgress 7er («Trimmen») 

Furuset «Trimmen» 
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

16:00 16:30 Fotball Fotball Fotball Fotball Fotball 

16:30 17:00 Fotball Fotball Fotball Fotball Fotball 

17:00 17:30 Fotball Fotball Fotball Fotball Landhockey 

17:30 18:00 Fotball Fotball Fotball Fotball Landhockey 

18:00 18:30 Fotball Landhockey Fotball Landhockey Landhockey 

18:30 19:00 Fotball Landhockey Bedrift Landhockey Landhockey 

19:00 19:30 Fotball Landhockey Bedrift Landhockey Landhockey 

19:30 20:00 Fotball Landhockey Bedrift Landhockey Landhockey 

20:00 20:30 Fotball Landhockey Bedrift Landhockey Fotball 

20:30 21:00 Fotball Landhockey Bedrift Landhockey Fotball 

21:00 21:30 Fotball Fotball Bedrift Fotball Fotball 

21:30 22:00 Fotball Fotball Bedrift Fotball Fotball 
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Søndager disponerer landhockey banen mellom kl. 10.00 og 14.00. 

Haraløkka 

Lacrosse disponerer Haraløkka kunstgress 2 til trening tirsdager kl. 20.15-22.15 og torsdager kl. 

20.15-22.15. 

Amerikansk fotball gis mulighet til å avvikle kamper på Haraløkka kunstgress 2 i helgene. Aktuelle 

datoer sendes til OFK så fort oppsettet er klart. For å unngå misforståelser oppfordres NAIF til å 

holde dialog med Bøler IF og BYM om bruk av garderobene på Haraløkka. 

 Nøklevann rundt arrangeres lørdag 13. oktober 2018 og fotballbanene kan ikke benyttes 
denne dagen. 

 Bølerstafetten arrangeres onsdag 2. mai og fotballbanene kan ikke benyttes denne dagen. 
 

Tillegg per 29.11.2017 
NAIF skal arrangere NM i lacrosse og disponerer Haraløkka 1 og Haraløkka 2 på følgende tidspunkt: 
Fredag 13.april 2018 kl. 14.00 – kl. 22:30 
Lørdag 14.april 2018 kl. 07.00 – kl. 22.00 
Søndag 15.april 2018 kl. 07.00 – kl. 22.00 
 
Avtale om bruk av garderober gjøres direkte med Bøler IF/BYM. 

Jordal kunstgress  

Banen er stengt sesongen 2018 pga. byggingen av Nye Jordal Amfi. Antatt gjenåpning er våren 2020. 

Kampen kunstgress 

Amerikansk fotball disponerer all tid på banen etter kl. 17.00 i hverdagene pluss helgene. Fotball 

disponerer tiden før kl. 17.00 på hverdagene. Lokale fotballklubber kan avtale bruk i helg direkte 

med Vålerenga Trolls. 

Hvis det ikke kommer midlertidig lys på Kampen gis amerikansk fotball mulighet til å benytte tiden til 
OBIK vår/høst. OBIK-sesongen er stipulert til å vare fra og med mandag 30. april 2018 til og med 
søndag 23. september 2018. I september 2018 disponerer NAIF Linderud kunstgress mandager 
18.30-22.00. 
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Mortensrud landhockeybane 

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

mellom landhockey og fotball: 

Mortensrud landhockey 
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

15:30 16:00           Fotball Fotball 

16:00 16:30 Fotball Fotball Fotball Fotball Fotball Fotball Landhockey 

16:30 17:00 Fotball Fotball Fotball Fotball Fotball Fotball Landhockey 

17:00 17:30 Fotball Fotball Fotball Fotball Fotball Fotball Landhockey 

17:30 18:00 Fotball Fotball Fotball Fotball Fotball Fotball Landhockey 

18:00 18:30 Fotball Landhockey Landhockey Landhockey Fotball Fotball Fotball 

18:30 19:00 Fotball Landhockey Landhockey Landhockey Fotball Fotball Fotball 

19:00 19:30 Fotball Landhockey Landhockey Landhockey Fotball Fotball Fotball 

19:30 20:00 Fotball Landhockey Landhockey Landhockey Fotball Fotball Fotball 

20:00 20:30 Fotball Landhockey Fotball Landhockey Fotball     

20:30 21:00 Fotball Landhockey Fotball Landhockey Fotball     

21:00 21:30 Fotball Fotball Fotball Fotball Fotball     

21:30 22:00 Fotball Fotball Fotball Fotball Fotball     

 Dager med kampaktivitet i fotball blir landhockeytreningen flyttet med 30 min til 18.30. 

 Landhockey melder ifra om perioder der banen ikke vil være i bruk. Fotball skal varsles i god 

tid før oppstart og avslutning av landhockeysesongen. 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. 

Rugby kan benytte «OBIK-banen» utenom OBIK sin sesong. Dette avtales direkte mellom rugby og 

OBIK. 

Øvre del av Voldsløkka (Bjølsenfeltet) vil være stengt pga. et arrangement fra 25. juni 2018 til 6. juli 

2018. 
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Øvrige kunstgressbaner 

OBIK disponerer følgende baner på følgende tider: 

Bane  Tid 

Bryn kg Mandager 1830-2215 

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

Furuset Trimmen 7er Onsdager 1830-2215 

Grorud kg 1 Torsdager 1830-2215 

Humleby kg 7er Onsdager 1830-2215 

Kalbakken kg Tirsdager 1830-2215 

Linderud kg Tirsdager 1830-2215 

Prinsdal kg Mandager 1830-2215 

Rommen kg Onsdager 1830-2215 

 Sesongstart for OBIK er mandag 30. april 2018 og siste kampdag er søndag 23. september 
2018. NAIF anledning til å benytte OBIK sin tid på kunstgressbanene vår og høst. Bruken i 
avklares med OBIK sitt kampoppsett så det ikke blir kollisjoner. 

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. 

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 spyd. 

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

Eventuelle avvik må avklares 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 8. november 2017. I tillegg er referatet 

supplert med informasjon som er hentet inn i etterkant av det fysiske møtet. 

 

Ekeberg, 21. november 2017 
Kjetil Moberget, Oslo Idrettskrets 



Vedlegg 
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