
 

Vinterdrift på Tranby Idrettspark 2018/2019 
 
Her er informasjon om hvordan Lier IL drifter banene i vinter, samt hvordan dere skal gå frem for å 
booke tid for treningskamper.  
 
Vi brøyter som i fjor begge kunstgressbanene. Det gir gode muligheter for treninger, så vi håper 
banene blir godt brukt i hele vinter. 
 
Brøyting og vinterdrift;  
Begge banene skal være brøytet til treningene starter. Dersom noen planlegger treninger utenom 
oppsatt treningstid (spesielt i helger) så gi beskjed slik at brøyteren tilpasser til dette.  
 
Vi kommer også til å brøyte utenom treningstider, men garanterer ikke for at banene alltid er grønne 
dersom det ikke er planlagt aktivitet. I perioder med mye snøfall vurderes også om baner holdes noe 
stengt for å begrense mengden brøyting og dermed ikke slite mer på banedekket enn nødvendig.  
 
I år er det også økt fokus fra kommunen, NFF og klubben på at gummikuler ikke skal ligge utenfor 
banen eller asfalterte områder rundt banen. Dette av både miljømessige og kostnadsmessige hensyn. 
Det betyr at snø ikke skal brøytes utenfor banen eller asfalten rundt. På den måten kan gummikuler 
gjenvinnes til våren og bli liggende på banen.  
 
På KG 11’er er det anlagt større asfaltdeponi langs begge sidelinjene. Snøen vil primært legges der, 
men ved mye snø vil banen måtte krympes i bredden.  
 
På KG 7’er brøytes snøen primært inn mot gjerdet mot skolen. Vi kan ikke legge snø over gjerdet for 
å sikre at det ikke blir ødelagt. På KG 7’er har vi derfor dårlig plass til å fjerne snø, og banen vil ikke 
holdes åpen i full størrelse. Hvor mye den krymper avhenger av mengden snø som kommer.  
 
Ellers håper vi dere kan rydde banene etter bruk. Sett mål tilbake på sidelinjene, småmål mellom 
spillerbodene og rydd unna utstyr. Det gjør brøytejobben mer effektiv.  
 
Treningskamper i vinter; 
Vi håper det blir kampaktivitet også i vinter. Treningskamper bør primært legges i helger utenom 
treningstider. Dersom det ønskes kamper i treningstider til andre lag, må det avtales med de lagene 
som har treningstid.  
 
Brøyteren vil forberede banene spesielt i forkant av kamper, forutsatt at dette er meldt fra om i god 
tid.  Booking av tid for treningskamper gjøres ved å sende mail til Bård Kåsin på bard.kasin@lifi.no.  
 
 
Dersom dere har spørsmål eller kommentarer til vinterdrift ta kontakt med Bård Kåsin på 
bard.kasin@lifi.no eller 93096191.  
 
Styret ønsker dere en fremragende fotballvinter! 
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