BANEFORDELING I HIF
7. marts 2018
BANER
Hornbæk har følgende udendørs baner til rådighed:
•

Tre 11-mands baner, fremover benævnt E1, E2, E3.

•

To 8-mands baner, benævnt O1, O2.

•

Seks 5-mands baner, benævnt F1, F2, F3, F4, F5, F6.

Af disse er E3 og F4, F5, F6 kunstgræs baner. Se evt. bilag 1 for et google map af banerne.
Ved behov så kan en 11-mands bane deles op i to 8-mands baner eller fire 5-mands baner. Vejledningen fra
DBU er et glimrende udgangspunkt. Et udsnit er vist i bilag 2 og hele vejledningen findes her.
FORDELINGSNØGLE
Hornbæk IF Fodbold betaler leje af banerne til træning og kamp. Dvs. hvis der befinder sig andre på banerne,
så kan man bede dem flytte sig. Vintersæsonen er en undtagelse, da Hellebæk, Tikøb og Hornbæk deler
kunstgræs banen – ligesom der kan opstå undtagelser henover sæsonen, men så bliver disse meldt ud.
Bane E1 benyttes kun til kamp. Klubben har aftalt med kommunen at det er en opvisningsbane og vi betaler
ikke for træningstid på den. Endvidere ønsker vi at have en flot bane 1 og derfor spare brugen af den.
Som udgangspunkt har ingen fortrinsret over andre og der skal altid tilstræbes en løsning som alle er tilfreds
med. Dette uanset antal, alder og ”status”. Når det er sagt, så kan der stadig opstå situationer hvor der skal
foretages et valg. Den primære faktor er her antallet af spillere på holdet og dernæst alder.
KAMPE

Det er altid den enkelte træner/holdleders ansvar at sørge for at der er booket en bane til kamp!
ONLINE KALENDER
Til at hjælpe med at få et overblik over ledige baner stilles en online kalender til rådighed. Den findes her:
https://teamup.com/ksqdm6sfdmnnv6keu5. Bemærk den er pt. låst, men vil blive låst op for specifikke
trænere/holdledere. Man kan desuden altid kontakte den baneansvarlige for hjælp.
Den er på dansk og fungerer som andre online kalendere. Hver bane er oprettet selvstændig med en
tilhørende farvekode. Når man booker en bane, så er det vigtigt at man angiver hvilken årgang det drejer
sig om og evt. om det kun gælder en halv bane. F.eks. ”Kamp U13P”, ”Kamp U10D, ½ bane”, osv.

TIDSRUM
Man er altid velkommen til at afvikle kamp i egen træningstid på egen bane!
Man må godt booke en større bane hvis en sådan er til rådighed jf. DBUs vejledning i bilag 2. Dog kan man
blive nødt til at flytte hvis et andet hold skal bruge hele banen jf. fordelingsnøglen herunder.
Man er velkommen til at booke kunstgræsbanerne henover sommeren.
FORDELINGSNØGLE
Igen gælder at ingen som udgangspunkt har fortrinsret over andre til hverken baner eller tider og at der altid
skal tilstræbes en løsning som alle er tilfreds med. Om nødvendigt, så gælder følgende i prioriteret
rækkefølge:
1. At holdet benytter hele den booket bane. Dvs. et 11-mands hold har førsteret til en 11-mands bane
fremfor et 8-mands hold, da 8-mands holdet har flere baner at vælge i mellem.
2. Først til mølle. Dog forventes det at hvis to hold har flere sammenfaldende kampdatoer, så skiftes
man til at flytte – dette for at forhindre at ét hold spærrer datoer langt ud i fremtiden.
OMKLÆDNINGSRUM
Fodbold har 4 omklædningsrum til rådighed, benævnt 1, 2, 3, 4 og disse ligger direkte overfor bane E1.
Omklædningsrummene tilknyttet hallen må kun bruges i forbindelse med indendørs fodbold!
FORDELINGSNØGLE
Det lave antal omklædningsrum giver udfordringer når der spilles mange kampe samtidig. Igen gælder at
ingen som udgangspunkt har fortrinsret over andre og der skal altid tilstræbes en løsning som alle er tilfreds
med.
Pigeholdene skal dog altid have mindst et selvstændig omklædningsrum til rådighed og dette vil typisk være
omklædningsrum 3.
Omklædningsrum 4 er forbeholdt udehold, men det kan blive nødvendigt at udehold deler omklædningsrum
med hjemmeholdet afhængig af situationen.
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BILAG 1: BANERNE

BILAG 2: BANESTØRRELSER

Hele vejledningen findes her: https://www.dbu.dk/~/media/files/dbu_fyn/turneringer/nye_banest%C3%B8rrelser_m%C3%A5l.pdf

