
Nordvik Bodø Cup 2018 

BANEVAKT LIMYR KUNSTGRESS 

                                                                                       
 

Oppmøte ved Pepsi-vogna på Limyra  kunstgress.   

 

KONTAKTPERSON TELEFON TIDSPUNKT 

Per Gunnar 473 52 888  

   

 

Limyra kunstgress brukes som to 5-er baner og en 3-er baner (se tegning for 

oppsett) 

 

Banevakten skal ha på seg GUL MARKERINGSVEST 

 

BANEVAKTEN OPPGAVE 

• Banevaktens viktigste oppgave er å påse at kampavviklingen skjer i 

henhold til kampoppsettet for banen 

• Omrigging mellom TO 5-ER BANER OG + en 3-ER BANER  i henhold til 

kampprogram. Se kart som viser banebruken med 

• Påse at det er dommer tilstede ved kampstart. Dersom det ikke er 

dommer tilstede meldes dette straks til dommeransvarlig Runar Eide på 

telefon 412 93 756 

• Ved draktlikhet skal laget som står som BORTELAG stille i 

reservedrakter eller i markeringsvester 

• Påse at det er riktig matchball tilstede ved kampstart. Alle kamper som 

skal ha ballstørrelse 3. 

• Dersom det er spørsmål til kampavvikling, uregelmessigheter, e.l. 

meldes dette til baneansvarlig eller sekreteriat (mob. 469 24 003) 

• Banevakten tar opp søppel omkring på banen forløpende. 



• Toalett finnes på Hunstad barneskole. Nøkkel til denne lånes i kiosken 

(Pepsi-vogna) 

 

FØRSTEHJELP 

Hver bane har en kasse med enkel førstehjelpsutstyr (førstehjelpskasse med 

isposer, plaster o.l. + båre, pledd). Banevakten skal først og fremst stille 

utstyret til disposisjon for lagleder. Ved behov for akutt for førstehjelp ring 

115116 eller 75 55 17 10 

 

 

BANEKASSEN INNEHOLDER: 

o 4 stk. baller størrelse 3 

o Ballpumpe 

o Overtrekksvester 

o Perm med kampprogram, dommeroppsett og kampreglement 

o Ekstra dommerfløyter 

o  

BANEVAKTEN HAR ANSVARET FOR BANEKASSE. SISTE VAKT FREDAG LØRDAG OG 

SØNDAG SAMLER INN ALT UTSTYR I BANEKASSE OG SETTER DENNE KLAR I 

SPEAKERBU TIL NESTE KAMPDAG. 

 

OPPRYDDING 

Banevakten har ansvaret for toalett i Hunstad Barneskole som skal brukes 

under turneringa – disse skal holdes ryddig og rent fortløpende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

LIMYRA KUNSTGRESS SOM TO 5-ER BANER OG EN 3-ER BANE 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Pepsivogn 

5A 5B 

3 


