Vilkår for leie av Haugerudbanen
Sommersesongen 2015
Dette dokumentet erstatter tidligere avtaler som er gjort mellom Haugerud IF og eksterne
leietakere individuelt. Vilkårene er i hovedsak som tidligere år.
Viktigste endring: Vi presiserer at man må betale for de timene man har reservert,
uavhengig av om man bruker dem eller ikke.
Leieprisen for hver klubb vil framgå av fakturaene som blir sendt ut.
1. Haugerud IF Fotball disponerer Haugerud kunstgressbane på Haugerud på vegne av Oslo
kommune Idrettsetaten (nå Bymiljøetaten). I følge en skriftlig avtale med Oslo kommune er
Haugerud IF ansvarlig for utleie og drift, inkl økonomi.
2. Vilkårene gjelder leie av Haugerudbanen banen til trening sommersesongen 2015, dvs fra 7.
april (etter påske) og til og med 1. november:
• Leietakere disponerer den delen av banen som er avtalt i hvert enkelt tilfelle. Tidsrom og
andel av banen framgår av kalenderen for Haugerudbanen. Andre grupper, enten det er
andre lag eller uformelle grupper, har ikke rett til å bruke banen innenfor leietakerens
avtalte tider.
• Om leietaker vil bruke banen til ekstra trening eller kamper, skal dette avtales med
Haugerud Fotballs styreleder som legger tidene inn i kalenderen.
Om partene er enige om det, avtales nye treningstider fra 2. november 2015 og gjennom
vintersesongen til påske 2016.
3. OBS: Terminfestede kamper som er satt opp fra kretsens side, har prioritet foran alle andre
aktiviteter, inkludert både Haugerud IFs egne treninger og treningstimer som er avtalt med
eksterne klubber. Alle lag som trener på Haugerudbanen, må derfor regne med å miste noen
treningstimer i løpet av sesongen på grunn av kamper.
Det er lagenes/leietakernes eget ansvar å følge med på kalenderen og evt. finne andre løsninger
når banen er opptatt (finne annen ledig tid, bruke gresset ved Haukåsen, Lille Wembley osv).
Eksterne lag kan be om å få flytte slike treninger til ledige tidspunkter, og disse vil bli lagt inn i
kalenderen.
Alle lag må som nevnt regne med å miste treningstimer på grunn av kamper. Hvis et lag
kommer systematisk dårlig ut med kollisjoner med kamper, vil vi prøve å finne andre
treningstimer i stedet, i den grad det er åpninger i kalenderen.

4. Den samlede og oppdaterte oversikten over treninger og kamper på Haugerudbanen vil man til
en hver tid finne på banens hjemmeside:
http://www.haugerudif.no/no/fotball/kalender_for_haugerudbanen/
5. I 2015 er det følgende aktiviteter som influerer på mulighetene for trening på banen:
• Åpen familiedag 29. august, da hele idrettsparken er opptatt fra 09.00 – 16.00.
• Sommerpatruljen til Oslo Idrettskrets én uke i sommerferien, på kveldstid. Datoer ikke
fastsatt.
• Haugerudbanen er som vanlig satt opp som reservebane for Norway Cup om været gjør det
umulig å spille på Ekeberg. I så fall overtar kretsen banen og alle andre avtaler må vike.
Under Norway Cup vil det bo mange lag på skolene ved banen, og vi må være fleksible
slik at disse kan bruke banen til trening og lek under uka som cup-en varer.
Det skjer veldig sjelden, med det kan bli aktuelt å måtte stryke enkelte treningstimer om det er
større arrangementer som skal gjennomføres på banen.
6. Vi ber om at alle trenere og leder som bruker banen, er fleksible og finner løsninger sammen
med andre lag om det skulle bli kollisjoner eller behov for å dele på banen. Skulle det oppstå
konflikter som ikke lar seg løse, skal Haugerud Fotballs styreleder kontaktes. Klubbens
avgjørelse skal følges av partene.
7. Haugerudbanen skal være flombelyst fra det mørkner og fram til kl 22.15 på alle ukedager, da
lyset blir slått av automatisk. Hvis lyset ikke er tent, kan lagene kontakte følgende personer
som kan tenne lyset via sin mobiltelefon:
Aslan Rusiti (994 10 015), Dag Endal (911 84 388) eller Ingve Opaker (450 55 007)
8.

Leietakere skal bidra til at det blir trivelig og praktisk for alle brukere av Haugerudbanen, ved
at hvert lag bidrar til å rydde etter seg etter trening og kamp (søppel, sportstape osv). Det er
også en hyggelig gest overfor dem som skal trene etterpå, om man setter målene på plass på
sidelinjene (7er og 11er) eller på 5er-banene, evt at man blir enige med neste trener om hvor de
skal stå.

9. Vi er også avhengige av at alle lag, med trenerne i spissen, gjør sitt beste for å ta vare på banen
og omgivelsene; banedekket, målene, nett og hjul, ballnettene rundt banen, søppelkasser osv.
10. Vi ønsker at Haugerudbanen skal være et sted også for lek og uformell løkkefotball. Dette
begrenses av at banen er beslaglagt til treninger og kamper store deler av uka. Vi kan likevel gi
litt plass til uformell aktivitet ved at vi lar barn få leke og spille uorganisert på noen områder av
banen, dersom laget ikke trenger å bruke hele sitt avtalte område til trening og øvelser.
11. Haugerud idrettspark skal være et trygt og hyggelig sted å være, der foreldre uten bekymring
skal kunne la sine barn være utenom skoletid og hele uka. Dette betyr at vi som er voksne i
miljøet rundt banen, enten det er som trenere, ledere, foreldre eller unge voksne, må holde et
øye med våre barn og unge slik at det er trygt og trivelig å være på Haugerudbanen.
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Idrettsparken skal være et godt oppvekstmiljø, uten bruk av tobakk, alkohol og narkotika, uten
voldelige konflikter og uten mobbing og rasisme. Alle lag oppfordres til å bidra til dette. Lag
som skaper denne typen trøbbel, vil miste retten til å trene på banen, uten at betalt leie blir
refundert.
12. Leietakere blir fakturert for avtalte treningstimer i følgende perioder: Fra tirsdag 7. april til
søndag 28. juni og fra mandag 10. august til søndag 1. november. Leiepris er 500 kr. per
klokketime for hel bane og 250 kroner for halv bane.
Når vi fakturerer for leie av banen, tar vi utgangspunkt i de timene som laget/klubben har bedt
om å få reservert og som er lagt inn i kalenderen. Om man bruker de reserverte timene eller
ikke, får ikke betydning for beløpet man skal betale. Vi fakturerer for de timene som lagene har
bedt om blir reservert.
Hvis man bestemmer seg for ikke å trenere videre på Haugerudbanen, må Haugerud IF få
beskjed slik at vi kan slette reserverte timer i kalenderen og gi disse til andre. Vi sletter ikke
enkelttimer innimellom.
13. Dersom fotballgarderobene skal brukes til trening eller kamp, skal det gjøres egen avtale om
dette. Lag som har hjemmekamper på Haugerudbanen, er pålagt av kretsen å betale
garderobeavgift.
14. Haugerud IF vil fortløpende informere leietakere om eventuelle endringer som påvirker
treningsmulighetene, men unntak av informasjon som ligger i kalenderen. Informasjon vil bare
bli sendt til den ene kontaktpersonen vi har, som så er ansvarlig for å informere sine trenere og
lagledere. Kontaktpersoner som forsømmer å informere videre, må selv rydde opp i konflikter
som måtte oppstå.
Informasjon blir også lagt ut Haugerudbanens Facebook-gruppe. Vi oppfordrer alle som har
behov for informasjon om banen, til å melde seg inn og følge med der.
Kontaktperson:
Haugerud IF Fotball: Styreleder Dag Endal, mobil 911 84 388, e-post: dagend@online.no
Haugerud/Oslo, 21.03.2015

For Haugerud IF
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