
Vedlikehold og klargjøring av Sandnes stadion for spill i eliteserien. 

Rutinene skal gjelde fra mars til ut november 2012 

 

Klipping – vanning 

Grasets lengde skal på kamptidspunktet ikke være lenger enn 3,5 cm. Gresset skal klippes i 

ca. 4 – 5 m brede felter, vinkelrett på sidelinjene, slik at disse fremhever 5 meteren, 16 

meteren og mållinjen. Klipperetningen alternerer slik som vist på skissen i Vedlegg nr. 1.  

Dette vil også avhjelpe assistentdommerne i deres arbeid. 

Vanning av spillebanen skal ikke skje senere enn 60 minutter før avspark. Det skal ikke 

vannes i pausen, dersom dette ikke er avtalt mellom de to involverte lagene. 

En slik avtale skal meddeles på kampmøtet, som baneansvarlig skal delta i, 3 timer før 

kampstart. 

 

Mål – reservemål 

Målene skal være hvitmalte(ikke blanke), og avstanden mellom stengene skal være 7,32 m, 

og avstanden fra underkanten av tverrstangen til spillebanen(bakken) skal være 2,44 m 

Målene skal være fast forankret til bakken. Dette gjelder også transportable mål. 

Dersom det på målene er montert hjul, må disse fjernes under kamp. 

Det skal være minst ett reservemål lett tilgjengelig på alle arenaene. Reservemålene må 

oppbevares slik at det enkelt og raskt kan erstatte et av de ordinære målene dersom dette 

blir nødvendig. Kravene til reservemålene er de samme som til de ordinære målene. Vi har 

målene på kunstgressbanen som reservemål. 

 

Oppmerking av spillebanen 

Spillebanen skal merkes slik som angitt i Spilleregel nr. 1. 

Ytterligere linjer, merker eller markeringer i hvitt. Annen farge, er ikke tillatt. 

Nett i måla skal være hele til en hver tid, også i måla på kunstgrasbanen. 

Klipping av gress, i den hensikt å være ”hjelpeoppmerking”, er ikke tillatt. 

 

Banen skal merkes jfr. spilleregel nr 1. 

http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/NFF/spilleregler_11er_fotball.pdf?epslanguage=

en Vedlegg 2. 

 

I tillegg skal det lages et felt en meter utenfor sidelinjen fra innbytterbur til innbytterbur som 

spillere og trenere må holde seg innenfor. Cornerflagg settes opp. 

Merking skal utføres med snor. 

 

Annet 

Alle som blir satt inn som banemannskap skal være kjent med / ha opplæring i og kunne 

operere: 

 Alle brann- og rømningsinstrukser  

 Sikringsskap (også i Giskehallen) 

 Nød strøm- aggregatet opereres av baneansvarlig. 

 Lysanlegg (testes før kamp, tennes og slukkes av SU) 

 PA – anlegg (testes før kamp av SU) 

 Fast og trådløst nettverk. 

 Gjeldende regelverk for Sandnes idrettspark og Giskehallen.  

 Anlegget stenges kl 09:00 kampdagen for annen aktivitet 

 

http://www.fotball.no/files/%7b1D9551DC-D941-4E76-993A-C1600F1E97EB%7d.pdf
http://www.fotball.no/files/%7b1D9551DC-D941-4E76-993A-C1600F1E97EB%7d.pdf
http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/NFF/spilleregler_11er_fotball.pdf?epslanguage=en
http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/NFF/spilleregler_11er_fotball.pdf?epslanguage=en


Det skal foretas visuell kontroll før hver kamp av tribuner (spesielt at duk rundt tribune er hel 

og at splinter er på plass), seter og rekkverk, tribunetak og flomlysanlegget. Spillebanen skal 

også inspiserer og det kontrolleres at den er i sikkerhetsmessig forskriftsmessig stand. 

Kontrollen skal loggføres. 

 

Sandnes Ulf har ansvar for alle midlertidige gjerder 

 

Vedlikeholdet/ klargjøring til kamp skal i utgangspunktet utføres på kampdagen. Ved dårlige 

værmeldinger kan dette fravikes dersom det gir et bedre forventet resultat. 

 

Baneansvarlig deltar på kampmøtet 3,5 t før kampstart for eventuelle justeringer av 

banetekniske forhold som behov for vanning, belysning og eller sikkerhet som måtte 

fremkomme. Baneansvarlig skal være på anlegget under kampavviklingen. Personell fra 

Sandnes Ulf bidrar sammen med banemannskapen å legger til oppsparket grastorv i pausen. 

 

Flaggstenger 8 stk skal klargjøres med snorer. Norsk flagg og Sandnes kommune flagg skal 

være tilgjengelig. 

 

Sarg fjernes i hjørnene og der hvor spillerne entrer banen. Monteres igjen påfølgende dag. 

 

Reklame plassert på traller kjøres inn på løpebanen av banemannskapen 4 timer før kampstart. 

Sandnes Ulf setter ut reklameskiltene før kamp og setter dem på trallene etter kamp. 

Banemannskapen kjører disse ut av løpebanen til lagerplass. 

 

Ekstra bossdunker gjøres tilgjengelige for klubben etter behov. SU fjerner boss og tømmer 

bossdunkene etter kamp. SK sørger for reinholdet. 

 

Sandnes Ulf sørger for at toalettbrakkene låses opp og klargjøres med nødvendig papir før 

kamp, ettersyn under kamp og rydding etter kamp. 

  

Sandnes bydrift må lage en tidsplan for når oppgavene/vedlikeholdet skal utføres, denne skal 

godkjennes av Sandnes Ulf. 

 

Sandnes idrettspark skal fremstå på sitt beste kampdagene. Alt utstyr som ikke skal benyttes 

til kampen skal ryddes inn i lager (med unntak av midlertidige lagringer av friidrettsutstyr). 

Det skal ikke stå biler parkert foran vedlikeholdshus.  

 

Sandnes Ulf vil ordne akkreditering for banemannskaper og bymiljø- idrett og friluft. 

 

Det må være minst 4 personer fra Idrett og landskapsdrift som kan utføre denne rutinen som 

baneansvarlig. Det skal lages en turnus som viser hvem som er ansvarlig for de ulike 

kampene. 

 

Baneansvarlige må kunne bistå arrangør dersom spørsmål oppstår, og skal alltid besvare 

anrop på mobiltelefon 90017080. Ordinær vedlikeholdsrutine jfr. avtale kommer i tillegg. 

 

16.02. 2012 

 

Ane Eikehaugen 

Seksjonsleder idrett og friluftsliv 
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