Politik nr. 14

Booking af baner, kampflytninger, etc.
Booking af baner
Banerne i Ballerup Idrætspark (BIP) skal fordeles efter fastlagte principper om rangering etc. Det vil sige, at
en træner/holdleder, der ønsker at booke en bane til en træningskamp skal henvende sig til BSF’s
baneansvarlige. Se på hjemmesiden www.bsfodbold.dk under ”kontakt os” hvem der er baneansvarlig i BSF.
I vinterperioden hvor det er kunstbanerne kan man se og booke baner her.
En oversigt over kampe, baner og omklædningsrum kan ses på www.bsfodbold.dk-> om klubben -> ugens
hjemmekampe.
For at ovenstående skal kunne fungere, skal der gives besked pr mail, lige så snart behovet opstår. Husk at
give tydelig besked om, hvilket hold det drejer sig om: årgang, række, etc.
Flytning af kampe
Når et holds kampe er fastlagt af DBU Sjælland (eller DBU for de øverst rangerende holds vedkommende)
skal forespørgsel om flytning ligeledes rettes til ansvarlige for kampflytninger – se
http://www.bsfodbold.dk/om-klubben/kontakt-bsf/. Bemærk, at det koster mellem kr. 200 – 400 at flytte en
kamp tættere end 14 dage før det fastlagte tidspunkt. Alle opfordres derfor til at give besked hurtigst muligt.
Husk at give tydelig besked om, hvilken kamp det drejer sig om: kamp nummer, spilledag, -tidspunkt,
årgang, hold etc.

Aflysninger
I tilfælde af aflysning af kampe i forbindelse med dårligt vejr (f.eks. skybrud), vil information blive givet på
www.bsfodbold.dk under ”Nyheder” hurtigst muligt.
Den vil blive udarbejdet nødplaner for træning og kampe i tilfælde af aflysninger i forbindelse med dårligt
vejr.

Generelt omkring placering af turneringskampe og træningskampe
Turneringskampe: Alle hjemmekampe i ordinær turnering skal som udgangspunkt afvikles i weekenden
(fredag, lørdag eller søndag).
Hvis man af en eller grund ønsker kampe afviklet på hverdage (man-tor), kan det ikke gøres med mindre det
er aftalt med den baneansvarlige mindst 8 dage før afviklingen af kampen. Som udgangspunkt skal kampen
lægges i egen træningstid og på egen træningsbane. Det er årgangens opgave at kontrollere
kampprogrammet, når dette udsendes og tage kontakt til den baneansvarlige, hvis nogle turneringskampe er
lagt uden for egen træningstid på hverdage (man-tor).
Træningskampe og ministævner kan aldrig aftales uden om den baneansvarlige af hensyn til bane og
fordeling af omklædningsrum!

Kampe under DBU
For BSFs hold, der spiller i DBU turneringer, er proceduren omkring flytning af kampe anderledes. Her skal
den ansvarlige for kampflytninger kontaktes – se http://www.bsfodbold.dk/om-klubben/kontakt-bsf/
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