Retningslinjer for kunstgressbanen/brakka
Brakka skal til enhver tid være ryddig.







Baller SKAL være i nett, alle kan benytte det som er av baller.
Vester henges på plass.
Kjegler står på langbord
De to innerste rommene skal være låst til enhver tid
Det skal IKKE tas med utstyr/drakter før det er avklart med «Brakke sjef»
LÅS brakka under trening, så det ikke det er tilgjengelig for alle.

Lagleder/treners ansvar på kamper







Ønske bortelag velkommen, gi beskjed om toaletter
Toaletter som skal benyttes, er ved SFO
Det skal kun åpnes for garderobe hvis det er avtalt på forhånd (nr 3 og 4)
Nøkkel til hall finnes i avlåst rom.
Nøkkel til vannkran henger på veggen i kiosken
Hvis garderobe benyttes så skal lagleder for hjemmelag sørge for at det
er strøkent i garderoben når man er ferdige. Feie opp gummikuler og
fjerne søppel.
 De to hjørneflaggene nærmest skolen skal låses inn i brakka.
 Sørge for at kioskvakter rydder etter seg og sjekke ev toalett.
 Sjekke over kunstgressbanen, at alt er i orden og at søppel er fjernet.
VIKTIG
Bruke oppmerket til 7’er-mål nærmest hall MINST mulig. Gresset her er
nedtråkket.
Vi benytter fortrinnsvis den nordre delen av kunstgressbanen til trening, ev ¼
bane nærmest Hassel. Dette for å unngå for mye slitasje på banen nærmest
SFO da denne blir brukt daglig av skole/SFO.

NÅ ER DET ALLE SITT ANSVAR Å SØRGE FOR AT VI HAR DET RYDDIG 
Ansvar for materiell i brakka:
Ansvar for innkjøp utstyr/matriell:
Leder av Fotballgruppa:

Ole Vedhus
Øyvind Harstad
Andreas Kalberg

mob 993 81 671
mob 477 11 929
mob 977 21 564

HUSKELISTE KIOSK-ANSVARLIGE
 Vann til kaffetrakter kan hentes på toalett ved SFO, ev
vannkran på vegg. (Nøkkel henger på veggen)
 Toalett som skal benyttes er den ved SFO (ikke
garderober, de skal være stengt)
 Dommere skal ha oppgjør, lapper ligger i kasse og skal
underskrives av trener/lagleder
 Rydde opp og koste/støvsuge i «brakka»
 Sjekke at de to innerste rommene er låst.
 Sjekke at det ser greit ut på toalettet ved SFO
 Kioskkasse skal telles opp og leveres Ruben Hæhre
 Gi beskjed (SMS) til Majen Yttri Harstad om ev mangler
av brus etc.
Kontaktinformasjon hvis det er noe dere lurer på.
Ansvar for pengeskrin:
Ansvar for mangler av brus etc:
Ev andre spørsmål:
Andreas Kalberg
Geir André Ødegård

Ruben Hæhre
Majen Yttri Harstad

mob 977 21 564
mob 926 38 199

mob 916 75 933
mob 957 09 929

