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Kriterier for tildeling av treningstider/banestørrelse m.m. 
 
Jardar har mange lag, og dessverre for lite banekapasitet til at alle kan få 
sine ønsker oppfylt mht. tidspunkter og banestørrelse. Vi har derfor laget 
kriterier for tildeling slik at dette skal være forutsigbart og lettere å 
forholde seg til for alle parter. 
 
I utgangspunktet skal ingen lag ha noen fordeler/ulemper pga. 
kjønn/alder/antall spillere – men for å ha noen fornuftige kriterier må 
alder og antall spillere ha en viss betydning i noen henseender. 
 
Det gjøres oppmerksom på at størrelsen på vintertreningsavgiften for den 
enkelte spiller er avhengig av banestørrelse og antall treninger – så dette er 
viktig å tenke på når man søker om bane/treningstid (og ønsket 
banestørrelse må derfor oppgis på søknaden). 
 
NB! Det er derfor viktig å melde fra om ubenyttet treningstid for at dette 
ikke skal bli fakturert. 
 
Senior- og juniorfotballen vil bli prioritert i BIP. 

 
 
Barnefotball: 
 
De yngste lagene får tildelt tidlige tidspunkt. Trening fra kl 1700 må 
forventes. 
 
Det gis 1 ønske i ukedagene. Alle lag skal tildeles sitt førstevalg så langt det 
er mulig – før trening nr. 2 tildeles. Ønskene må derfor settes opp i 
prioritert rekkefølge. 
 
IL Jardar oppfordrer til allsidig trening. Lagledere oppfordres derfor til å 
snakke med de andre idrettene som drives i Jardar for å unngå at 
treningene for det aktuelle årskullet kommer i konflikt med hverandre. 
 
De yngste lagene skal ikke settes opp på treningstider som kommer i 
konflikt med FFO og lørdagsfotballen. 
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De yngste anmodes til å benytte gymsaler på skolene i vinterhalvåret. Disse 
søknader sendes gjennom daglig leder i Jardar. 
 
Lagene på samme årskull skal trene samtidig. (Se under)  
Det oppfordres derfor til at lagene på samme årskull snakker sammen før 
søknader om treningstid sendes.  
 
Det oppfordres til å ha felles lag fra Jong/Tanum. 
 
Banestørrelse: 
 
25-30 stk. på ¼ bane på BG.  
Over 30 stk. = ½ bane på BG 
 
Ungdomsfotball/senior: 
 
Under 25 stk = ¼ bane (BG) 
Over 20 stk = vurdere ½ bane (BG) deler av treningen. 
 
BIP: ½ bane = ¼ bane på BG. 
 
Det skal være samlet lag i årskullene fra og med ungdomsfotball  
(fra det året man fyller 13 år). 
 
 
Felles: 
 
Vedr banestørrelse og BIP:  
Ingen lag skal tildeles mer enn ½ bane - kun hvis det er behov for å fylle 
opp. 
 
Ubenyttet treningstid på BIP: 
Det oppfordres til at ledig treningstid legges ut på FB-siden til Jardar Fotball 
– og at første lag som melder seg der kan benytte tiden. 
 

 


