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Banefordelingsmøte sommersesongen 2020

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 anleggssituasjonen 2020
Banefordelingsmøte

Informasjon fra OIK
Retningslinjer og fordelingsprinsipper
OIKs fordeling er forankret i Retningslinjer for tildeling av tid i kommunale uteanlegg sommer.
Retningslinjene vedtas årlig i februar/mars hvert år av styret i OIK. Neste gang retningslinjene vedtas
gjelder disse fra og med fordelingen for 2021-sesongen.
Eventuelle forslag til endringer må spilles inn til OIK før utgangen av januar 2020. Det vises for øvrig
til egnet høringsarbeid som OIK gjennomfører i disse dager. Både særidretter, utvalgte ISU og utvalgte
klubber har blitt/blir invitert til å si hva de mener om retningslinjene og mulige endringer. Særidretter
tilhørende uteidrettene fikk anlegning til å bidra i eget møte rett etter fordelingsmøtet. Det kommer
også en skriftlig høringsrunde før jul.

OSLO IDRETTSKRETS

Adresse
Oslo Idrettskrets
Ekebergveien 101
1178 Oslo

tlf +47 22 57 97 00
e-post oslo@idrettsforbundet.no
www.idrettsforbundet.no/oslo

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

Informasjon fra BYM
Bislett
BYM og Bislett Alliansen styrer bruken av anlegget. Andre aktører som ønsker å benytte anlegget må
avtale bruken direkte med BYM.
Amerikansk fotball ønsker å arrangere NM 4. juli 2020. Dette er allerede booket inn hos Bislett
Alliansen.

Naturgress
Stipulert åpning av naturgress er mandag 11. mai 2020. 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.

Nye anlegg
Det er planlagt at følgende anlegg skal bygges nye i 2020:
Haraløkka friplass
Høybråten friplass
Grünerhagen kunstgressbane
Tørteberg kunstgressbane

Rehabiliteringer
Det er planlagt at følgende anlegg skal rehabiliteres i 2020:
Frogner stadion kunstgress
Manglerud kunstgress (11er-bane med undervarmeanlegg og ny 7er-bane)
Rommensletta kunstgressbane
Diverse cricketanlegg
Fagerheimen tennis
Voldsløkka tennis
Ekebergsletta:
o Felt 1 (nærmest Brannfjell) vil trolig være stengt for bruk hele vårsesongen
o Felt 3 (nærmest Ekeberg Camping) vil trolig være stengt for bruk etter Norway Cup
I Byrådserklæringen til det nyvalgte byrådet heter det følgende:
For å redusere plastforsøpling vil byrådet fase ut bruk av gummigranulat på alle
kunstgressbaner i Oslo.
Byrådet vil:
 Stille krav om at alle nye kunstgressbaner skal bygges med miljøvennlige
materialer, og sørge for tiltak som unngår spredning av gummigranulat fra
eksisterende baner.
 Lage en plan for å fase ut bruk av gummigranulat på alle kunstgressbaner i Oslo, og
stille rehabiliteringsprosjekter i bero frem til planen er vedtatt.
Det er fortsatt noe usikkert hvilken betydning dette vil ha for kommende rehabiliteringsprosjekter.
BYM vil holde idretten oppdatert i tiden som kommer.

Andre forhold
Voldsløkka
Det er utfordringer med Voldsløkka landhockeybane og kunstgresset måtte rulles av for at det kunne
være mulig å legge is vintersesongen 2019/2020. Det jobbes med å finne en permanent løsning på
problemet, med mål om at anlegget skal være klart til bruk til sommersesongen 2020. Det er en risiko
for at anlegget ikke blir klart for bruk, og dette vil avhenge av hvor omfattende arbeider som må
gjennomføres.

Festivaler og andre arrangementer
-

Voldsløkka, 18. juni - 4. juli: Konsert
Ekeberg, 18. juni - 4. juli: Tons of Rock
Friggfeltet (Tørteberg), 25. juni - 4. juli: Arrangement i regi av Live Nation
Caltexløkka, 3. august - 20. august: Øyafestivalen
Voldsløkka, uke 31 og uke 32 (27. juli – 9. august): NM Sandvolleyball
Ekeberg m.fl., 26. juli - 1. august: Norway Cup

NB: Det tas forbehold om at det kan komme flere søknader om tilrettelegging av
arrangementer/konsert som kan påvirke idrettens bruk av flater. Idretten vil bli forløpende
orientert om evt. andre arrangementer/konserter som vil påvirke idrettens bruk.

Banefordeling
Generelt om fordelingen
Banefordelingen gjelder for perioden 1. april 2020 til 30. oktober 2020. I vintersesongen
(1. november 2019 til 31. mars 2020) er banene formelt sett stengt. Det kan likevel være vinterdrift på
enkelte baner etter avtale mellom det lokale idrettslaget og Bymiljøetaten.
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.
Unntaket er vinterdriften på Kalbakken og Caltexløkka som driftes kommunalt. Disse banene fordeles
sesongen 2019/2020 av Oslo Fotballkrets etter egne retningslinjer.

Fordelingsoversikt
Nytt av året er at alle anleggene som inngår i fordelingen blir å finne i en egen fordelingsoversikt. Her
finnes en generell ukekalender for hvert enkelt anlegg. Dette referatet lister opp avvik fra denne
oversikten.

Cricketbaner
Det er ingen umiddelbare planer fra BYM sin side om å fjerne cricket pitchen på «Ekeberg 2» (felt 3).
Derimot har BYM planer om å rehabilitere store deler av felt 3 i etterkant av Norway Cup 2020.
Den første halvdel av sesongen er felt 3 forbeholdt fotball (minimum inntil rehabiliteringen av felt 1 er
ferdigstilt).
Banene på Ekebergsletta stenges ifm. Norway Cup. Detaljer avtales direkte mellom NCF og BYM.
Banen på Stubberud stenges ifm. Norway Cup. Detaljer avtales direkte mellom NCF og BYM.

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



Se fordelingsoversikten for ukedager.
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/NFF Oslos serier

Haraløkka
Følgende datoer vil det er det større arrangementer i anlegget og banenes tilgjengelighet vil være sterkt
redusert:
Onsdag 6. mai: Bølerstafetten
Lørdag 10. oktober: Nøklevann rundt

Jordal
Det er planlagt at banen opparbeides i løpet av 2021.
Amerikansk fotball hadde også flere spørsmål om fremdrift på rehabiliteringen av klubbhuset på
Jordal. BYM oppdaterer nærmere i etterkant av møtet.

Kampen skole
Amerikansk fotball gis anledning til å avholde tre til fire arrangementer i løpet av sommeren. Datoer
meldes til NFF Oslo innen 20. januar 2020.

Linderud
Lacrosse gjennomfører arrangement på banen følgende datoer:
17. april 2020 - 19. april 2020
18. april 2020 - 19. april 2020
24. april 2020 - 26. april 2020
8. mai 2020 - 10. mai 2020
30. mai 2020 - 31. mai 2020
12. juni 2020 - 14. juni 2020

Mortensrud landhockeybane
Se fordelingsoversikten for timefordelingen. Landhockey plikter å melder ifra om perioder der banen
ikke vil være i bruk, spesielt tidlig vår og sen høst. 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.

Veitvet
Lacrosse gjennomfører arrangement på banen følgende datoer:
24. april 2020 - 26. april 2020

Voldsløkka
Det er usikkert når landhockeybanen kan tas i bruk. Det ble vurdert om det var nødvendig å finne
erstatningsbane for landhockey hvis Voldsløkka ikke står klar til sesongstart i april/mai. Landhockey
har selv bestemt seg for å avvente situasjonen og satse på at Voldsløkka blir klar til 2020-sesongen.

Hvis ikke det gamle gresset skal gjenbrukes på denne banen, kom det forslag om å benytte dette på
enten Ellingsrud grus eller grusbanen ved Bøler skole.
Bedriftsidretten ønsket en klarere ansvarsfordeling når det gjelder bytting av pærer/vedlikehold av lys
på de kommunale banene etter at OBIK måtte ut med en betydelig sum for å sikre lys på Voldsløkka i
2019.

Øvrige kunstgressbaner
Sesongstart for OBIK er mandag 29. april 2019 og siste kampdag er mandag 29. september 2019.
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.

Friidrettsbaner
Lambertseter
Friidrett gjennomfører arrangement følgende datoer:
Fredag 8. mai: Lambertsetersprinten
Tirsdag 2. juni: KM stafetter
Lørdag 6. juni: Petter Pan løpet
Søndag 20. september: Klubbmesterskap
Søndag 7. juni: Løvelekene

Stovner
-

Helgen 15.-16. august: Groruddalslekene
Helgen 11.-13. september: KM 11-19 år
Lørdag 19. september: Klubbmesterskap

Trasop
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 fotball under friidrettstreningen.
Av hensyn til undervarmeanlegget på kunstgressbanen kan det ikke brukes som kastanlegg for
friidrett.
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.
Kampaktiviteter administrert av NFF (NM/3. div herrer/2. div kvinner og oppover – i praksis
herrelaget til Oppsal Fotball) har førsteprioritet. Oppsal Fotball plikter å informere Bøler IF
Friidrett/Oslo Friidrettskrets så snart som mulig og tilby erstatningstid på banen.

NB: Møtet er et referat fra fordelingsmøtet som ble avholdt 13. november 2019. I tillegg er referatet
supplert med informasjon som er hentet inn i etterkant av det fysiske møtet.
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