
Vintersesongen i Heming fotball er definert fra 1. november til Oslo-skolens påskeferie-start 
fredag før Palmesøndag kl.1500. Egen vinterbanefordeling gjelder for vintersesongen. 

Banene er stengt i Oslo-skolens jule- og vinterferie. Da er det redusert brøyting. 

Vi har to baner med undervarme åpne i vintersesongen: KG 11 og KG 9, samt en bane uten 
undervarme, KG 7. KG 7 blir behandlet kjemisk og holdt åpen så lenge forholdene tillater det. 

Det er avsatt tid til treningskamper i helgene. Kontakt andre@heming.no for reservasjoner. 
André kan også nås på telefon 2390 5073, valg 5 

Brukerne må akseptere at banen holdes stengt 
dersom snøfall eller andre spesielle forhold tilsier at 
banen må stenges inntil den er brøytet og klar for 
bruk igjen. Kontakt Baneansvarlig Svein Gundersen 977 33 770 ved 
snøfall under tildelt tid. 

 

REGLER FOR BRUK AV HEMING KUNSTGRESSBANENE 

1. Tildelt tid må respekteres. Trenere/lagledere har ansvaret for at lagene ikke tar banen i 
bruk før tildelt tid. 

2. Lagene skal ha avsluttet treningen og ryddet treningsfeltet/kampbanen innenfor tildelt 
trenings-/kamptid. 

3. Etter hver treningsøkt skal målene plasseres i asfaltsonen på kortsidene av banen, på 
hjulene. Dette pga. banevedlikehold og at ikke målene om vinteren skal fryse fast i 
kunstgresset. 

4. Når målene skal flyttes, skal de først settes på hjul og deretter trilles til ny posisjon. 
Dette skal helst utføres av minst 2 spillere. Unngå å rive i nettene. Behandle målene 
varsomt slik at de holder lenger. Trener skal påse at dette utføres riktig. 

5. Tyggegummi, snus, godterier ol. skal ikke nytes på banen. 
6. Strømpetape, isposer og annet søppel skal ryddes etter hver trenings- og kamp-

økt.  Bruk søppelkassene!! 
7. Drikkeflasker, hatter/koner, treningseffekter, o.l. skal fjernes fra banen etter 

treningsøkta - uansett hvem som har lagt fra seg dette. 
8. Klatring i målene er strengt forbudt. 
9. Garderobene skal kostes og ryddes etter bruk. 
10. Trenere/lagledere er ansvarlig for at disse reglene blir overholdt. 
11. Under kamper er hjemmelaget ansvarlig for å rydde opp etter gjestene/bortelaget. 
12. Alt gjenglemt tøy på banene skal legges på dertil bestemt sted for dette; pt i 

resepsjonen, Nye Heming-hallen. 
13. Ved ikke-organisert trening på banene er hver enkeltspiller/bruker ansvarlig. 
14. Sykler/sykling er forbudt på banene og sikkerhetssonen rundt. 
15. I vintersesongen skal målene også stå på hjul under bruk på trening. 

Vi har disse reglene for at spillerne skal få best mulig spilleforhold på banene våre til 
lavest mulig kostnad for klubben (og da også for spillerne).  
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